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Behandling:
Svein Otto Nilsen (DEM) foreslo alternativ til punkt 8:
Bystyret ber rådmannen arbeide videre med å få til et vennskapsbysamarbeide med den Japanske
byen Kanazawa.
Henvendelsen er kommet via NTNU i forbindelse med Norge – Japan prosjektet 2002.
NTNU er en viktig internasjonal aktør og deltar i mange internasjonale nettverk og sammenhenger.
I 2009 ble det inngått en utvekslingsavtale mellom Institutt for Sosiologi ved NTNU med School of
International Studies ved Kanazawa University. En av Japans fremste festivaler Hyakumangoku
Festival vil åpne for utveksling med festivaler i Trondheim.
Initiativtakerne mener at status som vennskapsby vil øke muligheten for
studenter og andre fra Trondheim til å delta i utvekslingsprosjekter.
Kanazawa er den største byen i Hokuriku regionen og har 450 000 innbyggere og byen er rik på
kultur og historie.
Bystyret ber rådmannen legge frem en egen sak hvor man ser på muligheten til å få Kanazawa som ny
vennskapsby.
Harald Berg (FrP) tok opp sin merknad pva FrP fra kultur, idrett og friluftslivskomiteen
23.11.2010:
Det forutsettes at premissen om likebehandling av vennskapsbyrelasjonene med Petach-Tikva og
Ramallah videreføres. Dette må også gjenspeiles i ressursbruk og politisk fokus.
Nina Wikan (H) tok opp sitt forslag fra kultur, idrett og friluftslivskomiteen 23.11.2010, endring av
pkt 3 i innstillingen:
På bakgrunn av den spesielle situasjonen i området skal vennskapsbysamarbeidet med Ramallah og
Petach-Tikva fortsatt ha et spesielt fokus.
Peder Martin Lysestøl (R) foreslo:
Alternativt forslag til pkt 2: Petach-Tikva tas ut.
Tilleggsforslag: Nytt pkt. 10 (nåværende pkt. 10 blir pkt.11): Vennskapsbyavtalen med Petach-Tikva
avvikles.
Votering:
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Innstillingen pkt 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 2 og Lysestøls forslag ble innstillingen vedtatt med 81
stemmer (37Ap, 13H, 13FrP, 7SV, 2V, 3KrF, 2Sp, 2MDG, 1PP, 1DEM) mot 4 stemmer (1V,
3R) avgitt for Lysestøls forslag.
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 3 og Wikans forslag ble innstillingen vedtatt med 52
stemmer (37Ap, 7SV, 3V, 3R, 2MDG) mot 33 stemmer (13H, 13FrP, 3KrF, 2Sp, 1PP, 1DEM)
avgitt for Wikans forslag.
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 8 og Nilsens forslag ble innstillingen vedtatt med 84
stemmer (37Ap, 13H, 13FrP, 7SV, 3V, 3KrF, 3R, 2Sp, 2MDG, 1PP) mot 1 stemme (1DEM)
avgitt for Nilsens forslag.
Lysestøls tilleggsforslag ble ansett som falt.
KrF, PP, Sp, DEM, V sluttet seg til flertallsmerknaden fra komiteen.
DEM sluttet seg til merknaden fra FrP, som dermed ble en mindretallsmerknad.
VEDTAK:
1) Bystyret tar statusen for vennskapsbyarbeidet og oversikten over andre kjente relasjoner og
nettverk som kommunen er involvert i, til orientering
2) Trondheim kommune skal fortsatt arbeide med de aktive relasjonene som omfatter det Nordiske
vennskapsbysamarbeidet, Darmstadt, Dunfirmline, Petach-Tikva og Split.
3) Ramallah gis status som særskilt fokusområde ut fra de gitte forutsetninger
4) Vennskapsarbeidet Trondheim – Keren gis status som solidaritetsrelasjon og at arbeidet
fortsetter i regi av foreningen.
5) Tirasbol, Graz, og Vallejo gis status som hvilende relasjoner. Kontakt vil bli opprettet dersom
det oppstår ønske om konkret samarbeid.
6) Det innledes kontakt med myndighetene i Puerto Montt med tanke på å opprette formell
vennskapsbystatus da dette anses å kunne ha stor betydning for fiskerimessene i Trondheim. Det
forutsettes at den løpende relasjonen ivaretas av partene.
7) Administrasjonen gis fullmakt til å undersøke muligheten av et prosjektrelatert samarbeid med
Krakow som kan danne grunnlag for en eventuell senere etablering av vennskapsbyrelasjon, og
at det søkes etter relevante miljøer i Trondheim som kan bistå med relasjonsbyggingen.
8) Bystyret vil foreløpig ikke ta noe initiativ overfor Kanazawa i Japan.
9) Bystyret vil foreløpig ikke at det tas initiativ overfor Upernavik på Grønland da det hittil ikke er
registrert aktivitet fra noen av partene.
10) Formannskapet gis fullmakt til å opprette en vennskapsby-/ internasjonal komitè.
FLERTALLSMERKNAD – H, FrP, V, Ap, SV, MDG, KrF, PP, Sp, DEM, V:
Bystyret ber om at rådmannen i det framtidige vennskapsbysamarbeidet har et sterkere fokus på
næringsutvikling og forskning/ kunnskapsutvikling. Det er viktig å samordne den internasjonale
aktiviteten i Trondheim for å skape større effekt slik det legges opp til i Trondheim kommunes
internasjonale strategiplan.
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