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Bakgrunn:

Høsten 2011 er det 5 år siden Lesja kommune signerte vennskapskommuneavtale med 
Marijampole kommune i Litauen.  Det sittende kommunestyret har god kjennskap til 
vennskapssamarbeidet, bl.a. gjennom besøk til Marijampole høsten 2009.  Det er en passende 
anledning til å evaluere arbeidet som er gjort, samtidig som det er nyttig å få lagt føringer for det 
videre arbeidet.  Som det går fram av vedlegg har aktiviteten vært ganske stor gjennom de fem 
årene, og det er bygd opp et solid fundament for videre arbeid.

Vurdering:

Det må vurderes om kommunen skal fortsette samarbeidet med Marijampole.  Styringsgruppa 
ser at det tar tid å bygge opp et bredt samarbeid på tvers av landegrenser, men mener at vi har 
kommet gjennom den kritiske etableringsfasen.  

Styringsgruppa har bestått av:
Jorunn Einbu Teigen, repr. fra Livsløpstyre
Erik Slettahaug, repr. fra Oppvekst
Jorunn Raddum, repr. fra kyrkja
Martin Vorkinn, repr fra Lesja Bondelag og næringslivet (har fungert som koordinator for 
gruppa)
Sonja Gitte Mathisen, repr fra lag og foreninger

Styringsgruppa har ikke fungert optimalt, og det er ønskelig å gjøre grep for å forbedre denne 
funksjonen.   Det viser seg at det i praksis er kommunen som er motoren i samarbeidet, og vi 
mener at det derfor vil være mer riktig å koble styringsgruppa tettere opp mot politisk og 
administrativ organisering i kommunen.  Derfor foreslår vi å i større grad knytte deltakelse i 
styringsgruppa til stilling enn til person (oppvekstsjef og kulturkonsulent).  Vi har erfart at det i 
mange møter med Marijampole kommune har vært en tilnærming til næringsrelaterte tema, og 
ønsker derfor at næringsutvikler deltar i gruppa.  Av samme grunn er det formålstjenlig at det 
blir valgt en politiker fra Forvaltningsstyret i tillegg til Livsløpsstyrets representant.  Dette vil 
også føre til et bredere politisk fundament i styringsgruppa.  



Styringsgruppa har gjennom evalueringsdokumentet (vedlagt) kommet med noen ideer til 
hvordan det kan satses framover. Videre vil det være viktig at det på politisk og administrativt 
nivå gjennomføres samtaler med Marijampole kommune under besøket i forbindelse med 
Marijampole City Days 26. – 29. mai.  Sammen vil dette kunne danne grunnlag for 
styringsgruppas arbeid med en mer konkret tiltaksplan som ferdigstilles innen 1. november 
2011.  

Kommunal videreføring av julegaveaksjonen var i sin tid politisk initiert.  Styringsgruppa 
ønsker nå at politikerne i livsløpsstyret og kommunestyret drøfter framtidig innretning.  
Resultatet av drøftinga vil danne grunnlag for utredning i egen sak. 

Dokumenter
0 Y Vennskapskommunesamarbeidet - evaluering - innhold og organisering framover
1 S Vennskapskommunesamarbeidet - evaluering - innhold og organisering framover

Vedlegg
1 Vennskapskommunesamarbeidet - evaluering - innhold og organisering framover

Rådmannens innstilling

1. Lesja kommune ønsker å videreføre vennskapskommunesamarbeidet med Marijampole 
kommune.

2. ”Ny styringsgruppe” etableres etter kommunestyrevalget 2011.  Styringsgruppa skal ha 
slik sammensetning:
• Representant fra Forvaltningsstyret
• Representant fra Livsløpsstyret
• Oppvekstsjef
• Kulturkonsulent
• Næringsutvikler
• Koordinator for vennskapskommunearbeidet 

3. Den nye styringsgruppa får mandat til å utrede tiltaksplan for 2012 og for 2012 – 2015 
innen 1. november.

Stein Løkken
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Vennskapskommunesamarbeidet Lesja – Marijampole. 

Målsetting og evaluering av gjennomførte tiltak. Strategiske vurderinger 
knyttet til innhold og organisering av vennskapskommunearbeidet videre.

Høsten 2011 er det fem år siden Marijampole og Lesja kommuner inngikk sin avtale om 
vennskapssamarbeid.  Vi er også inne i et valgår – med kommunevalg både i Marijampole og 
i Lesja – et godt tidspunkt for en evaluering av hva samarbeidet har ført til så langt, og for å få 
lagt føringer for det videre samarbeidet.  

Signering av avtale, 29.09.2006

Målsettingen for vennskapskommunearbeidet (med hovedpunkter hentet fra 
vennskapsavtala): 

• Kultur (sang, musikk, dans, håndverk/husflid m.m.)
• Utvekslingsprosjekter (skoleelever, studenter, praktikanter, lærere, helsepersonell 

o.a.)
• Samarbeide mellom skolene i de to kommunene.
• Landbruk (fagturer, utveksling av kunnskap for gardbrukere, legge til rette for 

sesongarbeid for landbruks-studenter fra Marijampole på gardsbruk i Lesja)
• Utvikle kunnskapen om kommunenes administrasjon og politiske system
• Utvikle kjennskapen til hverandres historie og kultur

Gjennomførte aktiviteter:

2006
Formalisering av samarbeidet – Signering av avtale i Marijampole
(Skoletur – 10. klasse Lesja skule)
Julegaveaksjonen i regi av Lesja kommune starta dette året

2007
Konfirmanttur
Besøk Marijampole City Days
Besøk til Lesja av delegasjon på 16 personer fra Marijampole



2

Julegaveaksjonen

2008
Konfirmanttur
Besøk City Days
Landbruksfaglig tur til Marijampole
Julegaveaksjonen

2009
Innsamlingsaksjon i samarbeid med Bygdekvinnelagene – Barneheimen
Besøk City Days 
Besøk til Lesja fra den Lutherske menigheten i Marijampole
Lesja kommunestyre besøkte Marijampole (20 personer)
Julegaveaksjonen

2010
Felles prosjektarbeid med 2 seminar i Lesja og 2 i Marijampole
Julegaveaksjonen – Fokus på framtidig samarbeid

Alle de nevnte aktivitetene har vært arena for videreutvikling av samarbeidet gjennom 
formelle og uformelle samtaler og møter mellom politisk og administrativt personell i de to 
kommunene.  Dialogen er god, og holdninger og meninger omkring samarbeidet er 
sammenfallende.  Kommunikasjonen går for det meste på engelsk, men i enkelte 
sammenhenger har litauisk/norsk tolk vært benyttet.  
Ca 120 personer fra Lesja har besøkt Marijampole gjennom disse aktivitetene, og omkring 50 
”Marijampolianere” har besøkt Lesja.   
Hvis en måler de gjennomførte aktivitetene opp mot vennskapskommuneavtala er det punkter 
som er bedre oppfulgt enn andre.  Vi har ikke lykkes i å etablere kontakt i særlig grad på 
kultur-området.  Samarbeid mellom skoler i de to kommunene har heller ikke lykkes enda.  
Likevel er det viktig å framheve at det har vært kontakt mellom ungdom i de to kommunene 
både under skoleturen i 2006, konfirmantturene i 2007 og 08 og også i forbindelse med 
julegaveaksjonene i 2006 og 2007.    
Marijampole kommune legger stor vekt på samarbeidet med Lesja.  Dette er tydeliggjort i 
felles møter og samtaler.  Ett eksempel er møtet vi deltok i under vennskapskommuneturen 
i desember 2010, der Marijampole stilte med ordfører, varaordfører og 
kommunestyremedlem, samt rådmann, direktør ved sosialavdelingen, 
informasjonsrådgiver, leder for plan- og strategiavdeling, turistmedarbeider.   Til tross for 
kraftige virkninger av finanskrisa, prioriterer Marijampole vennskapssamarbeid.  
Kommunen har til sammen 10 vennskapskommuner!

Organisering
Her i Lesja er det valgt ei styringsgruppe for vennskapskommunesamarbeidet med i alt 5
personer.  I praksis har denne bestått av de av medlemmene som er ansatt i 
kommuneadministrasjonen.  Politisk ligger ansvaret til livsløpsstyret, og budsjettmessig til 
kultur.  Det er fagkonsulent landbruk som har administrert arbeidet.  Denne 
arbeidsdelingen/organiseringen er ikke optimal – mest med tanke på at den som har den 
daglige administrasjonen ikke har innsyn i eller ansvar for budsjettposten. 



3

Arbeidet med vennskapskommunesamarbeidet er ikke innarbeidet i stillingsinstruks.  Det er 
ønskelig at organiseringen blir tatt opp til vurdering, og fungerende styringsgruppe har 
følgende forslag:
I forbindelse med kommunevalget høsten 2011 velges ny styringsgruppe med slik 
sammensetnng:
Vennskapskommunekoordinator (f.t. Martin Vorkinn)
Næringsutvikler
Oppvekstsjef
Kulturkonsulent
1 politisk valgt fra Livsløpsstyret
1 politisk valgt fra Forvaltningsstyret

Budsjettposten overføres Forvaltning/Utvikling fra 2012

Hva arbeider vi med?

Ungdomsrådet
Det har i mange sammenhenger vært sett på muligheter for å knytte ungdomsrådet tettere opp 
mot vennskapskommunesamarbeidet.  Bl.a. ønsket kommunen å ha med representanter fra 
ungdomsrådet i prosjektarbeidet i 2010.  Dette var det ikke mulig å få til innenfor de 
kriteriene som var lagt til grunn for deltakelse.  Ungdomsrådet var involvert i 
julegaveaksjonen i 2008.  Det har vært drøftinger mellom Marijampole og Lesja som åpner 
for et samarbeid/en dialog mellom ungdomsrådet her og et lignende organ i Marijampole.  
Ungdomsrådet kan bli viktige diskusjonspartnere i forhold til å utrede om skoleturen i 10. 
klasse bør gå til Litauen/Marijampole.  
Styringsgruppa har vært i dialog med ungdomsrådet omkring deres rolle i samarbeidet, og det 
legges planer for en 4-dagers studietur til Marijampole høsten 2011.  Foreløpige signaler fra 
ungdomsrådet går på at de ønsker å gjøre seg kjent med Marijampole kommunes organisering 
av arbeid med barn og ungdom, fritidsaktiviteter, evt. ungdomsklubb m.m.
 

Samarbeide mellom skoler/skoletur
Avtalen om vennskapssamarbeid beskriver samarbeid mellom skoler i de to kommunene som 
ett av samarbeidsområdene det skal satses på.  I 2006 gjennomførte daværende 10. trinn ved 
Lesja skule en tur til Litauen og Latvia.  Ett ledd i programmet var møte med ei skoleklasse 
fra Marijampole for felles aktiviteter.  De to klassene fikk anledning til å bli kjent med 
hverandre. 
Kanskje er nøkkelen til etablering av samarbeid mellom skoler i de to kommunene et prosjekt 
som starter med etablering av kontakt mellom klasser for eksempel på 8. trinn og som munner 
ut i at klassene besøker hverandre gjennom skoleturer på 10. trinn? 
Tradisjonelt har avgangsklassen ved skolene i Lesja reist på skoletur med Aktive Fredsreiser 
eller Hvite Busser.  Som regel har Polen og Tyskland vært reisemålet.  Tema for disse turene 
er 2. verdenskrig, med spesiell fokus på Holocaust (besøk i diverse konsentrasjonsleire).  
Turen i 2006 gikk som nevnt til Litauen og Latvia.  Tema på den turen var bredere; nyere 
litauisk historie (2. verdenskrig, sovjetisk okkupasjon, frigjøringen i 1990 – 1991), dagens 
samfunn (møte med ungdom, besøk i Litauens nasjonalforsamling, besøk på den norske 
ambassaden i Riga).  
Fra 2008 er det fra kommunens side innarbeidet et tilskudd pr elev til skoleturer. Det er skolen 
som har ansvar for planlegging og gjennomføring av skoleturene, men opplegg og 
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gjennomføring skal godkjennes av oppvekstsjefen.  Det vil være naturlig at skolene arbeider 
for å legge skoleturene til vennskapskommunen.

Næringsarbeid
Marijampole kommune ønsker et tettere samarbeid på næringsutvikling og utveksling av 
arbeidskraft.  Dette kan være et utviklingsområde, og det er sannsynlig at vi gjennom ny 
struktur (næringsutvikler og utviklingsavdelingen) har mulighet til å bidra konstruktivt på 
dette området.  Samtaler mellom kommunene omkring dette temaet har dreiet seg om (i 
stikkords form): spesialkompetanse (for eksempel tannlege), tilflytting til Lesja, generell 
arbeidskraft, bedrifter i Marijampole som har tanker om eksport m.m. Hovedutfordring når 
det gjelder utveksling av arbeidskraft er den ensidigheten som ligger i dette.  Grunnen til dette 
er at situasjonen i arbeidsmarkedet er veldig forskjellig i Norge og i Litauen, der 
arbeidsledigheten er stor og lønningene lave.  Det vil være viktig og riktig å ha fokus på 
integrering av arbeidskraft som ønsker å etablere seg i Lesjasamfunnet, uavhengig av hvor de 
kommer fra.  Kontakten mellom de to kommunene har ført til at en relativt stor del av den 
utenlandske arbeidskraften i landbruket spesielt, men også i andre næringer, kommer fra 
Marijampole fylke.  Familier er i ferd med å etablere seg i Lesja på permanent basis.
  

Marijampole arbeider også med et opplegg for en landbruksfaglig tur til Lesja.  Det er 
sannsynligvis økonomiske årsaker til at en slik tur ikke allerede er gjennomført. 

Utvekslingsprosjekter
I samarbeidsavtalen er utvekslingsavtaler et eget punkt.  Samarbeidsprosjektet som ble 
gjennomført i 2010 er eksempel på et utvekslingsprosjekt.  Det er ikke gjennomført andre 
utvekslingsprosjekter med gjensidig effekt.
Tanker om et opplegg for hospitering for kommunalt ansatte i de to kommunene har vært
drøftet.  Et slik prosjekt kan gjennomføres ved at ansatte i Lesja kommune (for eksempel 
personell fra skoler, barnehager, helseinstitusjoner, kommuneadministrasjon) for en periode 
på eksempelvis 3 uker bytter arbeid med tilsvarende funksjon i Marijampole kommune.  
Verdien av kunnskapsoverføring (både yrkes- og samfunnsmessig) og tettere bånd mellom 
innbyggere i de to kommunene, vil veie opp for et eventuelt effektivitetstap og beskjedne 
kostnader med sjølve hospiteringen.  Det er ikke realistisk å se for seg at mange arbeidstakere 
skal utveksles hvert år.  2 -3 i året fra hver kommune??

Julegaveaksjonen
Siden 1993 har barnehjemmet i Marijampole, med unntak av ett år, fått julegaver fra 
skolebarn i Lesja.  Etter at vennskapskommunesamarbeidet ble etablert ble det tatt initiativ til 
at kommunen skulle videreføre denne gode tradisjonen.  Fram til 2010 var barnehjemmet 
underlagt Marijampole fylke, mens den nå er statlig.  Det er tre institusjoner med permanente 
barnehjemsplasser i kommunen: ”Vårt” barnehjem, der det bor ca 12 barn fra Marijampole 
kommune i dag (ca 60 barn totalt), barnebyen Avikilai som er drevet av den katolske kirke, og 
Generasjonshjemmet som er en kommunal institusjon med ca 15 barn og ca 15 eldre beboere.  
Siden ”vårt” barnehjem er overtatt av staten, ytret Marijampole kommune i forbindelse med 
julegaveaksjonen 2010 ønske om at vi vurderer om vi heller kan støtte deres institusjon 
(Generasjonshjemmet).  Sett i forhold til vennskapssamarbeidet ville dette vært mer relevant.  
På den andre side ble julegaveaksjonen igangsatt for 18 år siden av Lesja bondelag – før noen 
avtale om vennskapskommunesamarbeid ble inngått med Marijampole. Julegaveaksjonen ble 
startet opp med en intensjon om å hjelpe og støtte akkurat dette barnehjemmet – og det vil 
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ikke være riktig å avslutte dette sett i lys av den gode kontakten Lesja kommune og mange av 
Lesjas innbyggere etter hvert har fått med barnehjemmet.

Julegaveaksjonen 2010 var vellykket mht antall gaver, og det ble anledning til å imøtekomme 
Marijampole kommunes ønske, slik at det også ble overlevert gaver til barna på 
GenerasjonshjemmetJ

Den mest tidkrevende delen av julegaveaksjonen har vært pengeinnsamlingen som sist ble 
gjennomført i 2009. Det har heller ikke vært enkelt å få samlet inn de helt store beløpene. Er 
det ønskelig å fortsette med julegaveaksjonen, kan det være en idé å opprette en budsjettpost 
som skal bli den årlige pengegaven fra Lesja – da det nå må brukes mye ressurser i form av 
arbeidstid for å få samlet inn relativt beskjedne beløp. Innsamling av julegaver fra barnehage 
og skole er blitt en fin tradisjon og barnas engasjement er stort. Styringsgruppa har de siste tre 
årene vært ute i skolene og informert om vennskapskommunesamarbeidet og 
julegaveaksjonen, og vil fortsette med dette.   

Kultur
Kulturlivet er frodig i Marijampole, noe vi har fått et godt innblikk i både gjennom samtaler 
med kulturansvarlige i Marijampole kommune, besøk i det flotte kulturhuset og deltakelse på 
ulike kulturarrangementer.  Marijampole kommune har ikke lagt stor vekt på kulturutveksling 
i sine samtaler med oss, og utveksling på kulturområdet har vi derfor ikke klart å etablere.  
Det er tidkrevende å planlegge/gjennomføre, og det er også viktig å være konkret på hva en 
ønsker å få til.  Kulturutveksling kan være så mangt.  Korps, kor, kulturskole, toraderklubb, 
kunstutstilling, museumsutstilling er eksempler på aktører/arenaer.  

Lesja, 2.5.2011

Martin Vorkinn
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Vennskapskommunesamarbeidet Lesja – Marijampole. 

Målsetting og evaluering av gjennomførte tiltak. Strategiske vurderinger 
knyttet til innhold og organisering av vennskapskommunearbeidet videre.

Høsten 2011 er det fem år siden Marijampole og Lesja kommuner inngikk sin avtale om 
vennskapssamarbeid.  Vi er også inne i et valgår – med kommunevalg både i Marijampole og 
i Lesja – et godt tidspunkt for en evaluering av hva samarbeidet har ført til så langt, og for å få 
lagt føringer for det videre samarbeidet.  

Signering av avtale, 29.09.2006

Målsettingen for vennskapskommunearbeidet (med hovedpunkter hentet fra 
vennskapsavtala): 

• Kultur (sang, musikk, dans, håndverk/husflid m.m.)
• Utvekslingsprosjekter (skoleelever, studenter, praktikanter, lærere, helsepersonell 

o.a.)
• Samarbeide mellom skolene i de to kommunene.
• Landbruk (fagturer, utveksling av kunnskap for gardbrukere, legge til rette for 

sesongarbeid for landbruks-studenter fra Marijampole på gardsbruk i Lesja)
• Utvikle kunnskapen om kommunenes administrasjon og politiske system
• Utvikle kjennskapen til hverandres historie og kultur

Gjennomførte aktiviteter:

2006
Formalisering av samarbeidet – Signering av avtale i Marijampole
(Skoletur – 10. klasse Lesja skule)
Julegaveaksjonen i regi av Lesja kommune starta dette året

2007
Konfirmanttur
Besøk Marijampole City Days
Besøk til Lesja av delegasjon på 16 personer fra Marijampole
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Julegaveaksjonen

2008
Konfirmanttur
Besøk City Days
Landbruksfaglig tur til Marijampole
Julegaveaksjonen

2009
Innsamlingsaksjon i samarbeid med Bygdekvinnelagene – Barneheimen
Besøk City Days 
Besøk til Lesja fra den Lutherske menigheten i Marijampole
Lesja kommunestyre besøkte Marijampole (20 personer)
Julegaveaksjonen

2010
Felles prosjektarbeid med 2 seminar i Lesja og 2 i Marijampole
Julegaveaksjonen – Fokus på framtidig samarbeid

Alle de nevnte aktivitetene har vært arena for videreutvikling av samarbeidet gjennom 
formelle og uformelle samtaler og møter mellom politisk og administrativt personell i de to 
kommunene.  Dialogen er god, og holdninger og meninger omkring samarbeidet er 
sammenfallende.  Kommunikasjonen går for det meste på engelsk, men i enkelte 
sammenhenger har litauisk/norsk tolk vært benyttet.  
Ca 120 personer fra Lesja har besøkt Marijampole gjennom disse aktivitetene, og omkring 50 
”Marijampolianere” har besøkt Lesja.   
Hvis en måler de gjennomførte aktivitetene opp mot vennskapskommuneavtala er det punkter 
som er bedre oppfulgt enn andre.  Vi har ikke lykkes i å etablere kontakt i særlig grad på 
kultur-området.  Samarbeid mellom skoler i de to kommunene har heller ikke lykkes enda.  
Likevel er det viktig å framheve at det har vært kontakt mellom ungdom i de to kommunene 
både under skoleturen i 2006, konfirmantturene i 2007 og 08 og også i forbindelse med 
julegaveaksjonene i 2006 og 2007.    
Marijampole kommune legger stor vekt på samarbeidet med Lesja.  Dette er tydeliggjort i 
felles møter og samtaler.  Ett eksempel er møtet vi deltok i under vennskapskommuneturen 
i desember 2010, der Marijampole stilte med ordfører, varaordfører og 
kommunestyremedlem, samt rådmann, direktør ved sosialavdelingen, 
informasjonsrådgiver, leder for plan- og strategiavdeling, turistmedarbeider.   Til tross for 
kraftige virkninger av finanskrisa, prioriterer Marijampole vennskapssamarbeid.  
Kommunen har til sammen 10 vennskapskommuner!

Organisering
Her i Lesja er det valgt ei styringsgruppe for vennskapskommunesamarbeidet med i alt 5
personer.  I praksis har denne bestått av de av medlemmene som er ansatt i 
kommuneadministrasjonen.  Politisk ligger ansvaret til livsløpsstyret, og budsjettmessig til 
kultur.  Det er fagkonsulent landbruk som har administrert arbeidet.  Denne 
arbeidsdelingen/organiseringen er ikke optimal – mest med tanke på at den som har den 
daglige administrasjonen ikke har innsyn i eller ansvar for budsjettposten. 
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Arbeidet med vennskapskommunesamarbeidet er ikke innarbeidet i stillingsinstruks.  Det er 
ønskelig at organiseringen blir tatt opp til vurdering, og fungerende styringsgruppe har 
følgende forslag:
I forbindelse med kommunevalget høsten 2011 velges ny styringsgruppe med slik 
sammensetnng:
Vennskapskommunekoordinator (f.t. Martin Vorkinn)
Næringsutvikler
Oppvekstsjef
Kulturkonsulent
1 politisk valgt fra Livsløpsstyret
1 politisk valgt fra Forvaltningsstyret

Budsjettposten overføres Forvaltning/Utvikling fra 2012

Hva arbeider vi med?

Ungdomsrådet
Det har i mange sammenhenger vært sett på muligheter for å knytte ungdomsrådet tettere opp 
mot vennskapskommunesamarbeidet.  Bl.a. ønsket kommunen å ha med representanter fra 
ungdomsrådet i prosjektarbeidet i 2010.  Dette var det ikke mulig å få til innenfor de 
kriteriene som var lagt til grunn for deltakelse.  Ungdomsrådet var involvert i 
julegaveaksjonen i 2008.  Det har vært drøftinger mellom Marijampole og Lesja som åpner 
for et samarbeid/en dialog mellom ungdomsrådet her og et lignende organ i Marijampole.  
Ungdomsrådet kan bli viktige diskusjonspartnere i forhold til å utrede om skoleturen i 10. 
klasse bør gå til Litauen/Marijampole.  
Styringsgruppa har vært i dialog med ungdomsrådet omkring deres rolle i samarbeidet, og det 
legges planer for en 4-dagers studietur til Marijampole høsten 2011.  Foreløpige signaler fra 
ungdomsrådet går på at de ønsker å gjøre seg kjent med Marijampole kommunes organisering 
av arbeid med barn og ungdom, fritidsaktiviteter, evt. ungdomsklubb m.m.
 

Samarbeide mellom skoler/skoletur
Avtalen om vennskapssamarbeid beskriver samarbeid mellom skoler i de to kommunene som 
ett av samarbeidsområdene det skal satses på.  I 2006 gjennomførte daværende 10. trinn ved 
Lesja skule en tur til Litauen og Latvia.  Ett ledd i programmet var møte med ei skoleklasse 
fra Marijampole for felles aktiviteter.  De to klassene fikk anledning til å bli kjent med 
hverandre. 
Kanskje er nøkkelen til etablering av samarbeid mellom skoler i de to kommunene et prosjekt 
som starter med etablering av kontakt mellom klasser for eksempel på 8. trinn og som munner 
ut i at klassene besøker hverandre gjennom skoleturer på 10. trinn? 
Tradisjonelt har avgangsklassen ved skolene i Lesja reist på skoletur med Aktive Fredsreiser 
eller Hvite Busser.  Som regel har Polen og Tyskland vært reisemålet.  Tema for disse turene 
er 2. verdenskrig, med spesiell fokus på Holocaust (besøk i diverse konsentrasjonsleire).  
Turen i 2006 gikk som nevnt til Litauen og Latvia.  Tema på den turen var bredere; nyere 
litauisk historie (2. verdenskrig, sovjetisk okkupasjon, frigjøringen i 1990 – 1991), dagens 
samfunn (møte med ungdom, besøk i Litauens nasjonalforsamling, besøk på den norske 
ambassaden i Riga).  
Fra 2008 er det fra kommunens side innarbeidet et tilskudd pr elev til skoleturer. Det er skolen 
som har ansvar for planlegging og gjennomføring av skoleturene, men opplegg og 
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gjennomføring skal godkjennes av oppvekstsjefen.  Det vil være naturlig at skolene arbeider 
for å legge skoleturene til vennskapskommunen.

Næringsarbeid
Marijampole kommune ønsker et tettere samarbeid på næringsutvikling og utveksling av 
arbeidskraft.  Dette kan være et utviklingsområde, og det er sannsynlig at vi gjennom ny 
struktur (næringsutvikler og utviklingsavdelingen) har mulighet til å bidra konstruktivt på 
dette området.  Samtaler mellom kommunene omkring dette temaet har dreiet seg om (i 
stikkords form): spesialkompetanse (for eksempel tannlege), tilflytting til Lesja, generell 
arbeidskraft, bedrifter i Marijampole som har tanker om eksport m.m. Hovedutfordring når 
det gjelder utveksling av arbeidskraft er den ensidigheten som ligger i dette.  Grunnen til dette 
er at situasjonen i arbeidsmarkedet er veldig forskjellig i Norge og i Litauen, der 
arbeidsledigheten er stor og lønningene lave.  Det vil være viktig og riktig å ha fokus på 
integrering av arbeidskraft som ønsker å etablere seg i Lesjasamfunnet, uavhengig av hvor de 
kommer fra.  Kontakten mellom de to kommunene har ført til at en relativt stor del av den 
utenlandske arbeidskraften i landbruket spesielt, men også i andre næringer, kommer fra 
Marijampole fylke.  Familier er i ferd med å etablere seg i Lesja på permanent basis.
  

Marijampole arbeider også med et opplegg for en landbruksfaglig tur til Lesja.  Det er 
sannsynligvis økonomiske årsaker til at en slik tur ikke allerede er gjennomført. 

Utvekslingsprosjekter
I samarbeidsavtalen er utvekslingsavtaler et eget punkt.  Samarbeidsprosjektet som ble 
gjennomført i 2010 er eksempel på et utvekslingsprosjekt.  Det er ikke gjennomført andre 
utvekslingsprosjekter med gjensidig effekt.
Tanker om et opplegg for hospitering for kommunalt ansatte i de to kommunene har vært
drøftet.  Et slik prosjekt kan gjennomføres ved at ansatte i Lesja kommune (for eksempel 
personell fra skoler, barnehager, helseinstitusjoner, kommuneadministrasjon) for en periode 
på eksempelvis 3 uker bytter arbeid med tilsvarende funksjon i Marijampole kommune.  
Verdien av kunnskapsoverføring (både yrkes- og samfunnsmessig) og tettere bånd mellom 
innbyggere i de to kommunene, vil veie opp for et eventuelt effektivitetstap og beskjedne 
kostnader med sjølve hospiteringen.  Det er ikke realistisk å se for seg at mange arbeidstakere 
skal utveksles hvert år.  2 -3 i året fra hver kommune??

Julegaveaksjonen
Siden 1993 har barnehjemmet i Marijampole, med unntak av ett år, fått julegaver fra 
skolebarn i Lesja.  Etter at vennskapskommunesamarbeidet ble etablert ble det tatt initiativ til 
at kommunen skulle videreføre denne gode tradisjonen.  Fram til 2010 var barnehjemmet 
underlagt Marijampole fylke, mens den nå er statlig.  Det er tre institusjoner med permanente 
barnehjemsplasser i kommunen: ”Vårt” barnehjem, der det bor ca 12 barn fra Marijampole 
kommune i dag (ca 60 barn totalt), barnebyen Avikilai som er drevet av den katolske kirke, og 
Generasjonshjemmet som er en kommunal institusjon med ca 15 barn og ca 15 eldre beboere.  
Siden ”vårt” barnehjem er overtatt av staten, ytret Marijampole kommune i forbindelse med 
julegaveaksjonen 2010 ønske om at vi vurderer om vi heller kan støtte deres institusjon 
(Generasjonshjemmet).  Sett i forhold til vennskapssamarbeidet ville dette vært mer relevant.  
På den andre side ble julegaveaksjonen igangsatt for 18 år siden av Lesja bondelag – før noen 
avtale om vennskapskommunesamarbeid ble inngått med Marijampole. Julegaveaksjonen ble 
startet opp med en intensjon om å hjelpe og støtte akkurat dette barnehjemmet – og det vil 
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ikke være riktig å avslutte dette sett i lys av den gode kontakten Lesja kommune og mange av 
Lesjas innbyggere etter hvert har fått med barnehjemmet.

Julegaveaksjonen 2010 var vellykket mht antall gaver, og det ble anledning til å imøtekomme 
Marijampole kommunes ønske, slik at det også ble overlevert gaver til barna på 
GenerasjonshjemmetJ

Den mest tidkrevende delen av julegaveaksjonen har vært pengeinnsamlingen som sist ble 
gjennomført i 2009. Det har heller ikke vært enkelt å få samlet inn de helt store beløpene. Er 
det ønskelig å fortsette med julegaveaksjonen, kan det være en idé å opprette en budsjettpost 
som skal bli den årlige pengegaven fra Lesja – da det nå må brukes mye ressurser i form av 
arbeidstid for å få samlet inn relativt beskjedne beløp. Innsamling av julegaver fra barnehage 
og skole er blitt en fin tradisjon og barnas engasjement er stort. Styringsgruppa har de siste tre 
årene vært ute i skolene og informert om vennskapskommunesamarbeidet og 
julegaveaksjonen, og vil fortsette med dette.   

Kultur
Kulturlivet er frodig i Marijampole, noe vi har fått et godt innblikk i både gjennom samtaler 
med kulturansvarlige i Marijampole kommune, besøk i det flotte kulturhuset og deltakelse på 
ulike kulturarrangementer.  Marijampole kommune har ikke lagt stor vekt på kulturutveksling 
i sine samtaler med oss, og utveksling på kulturområdet har vi derfor ikke klart å etablere.  
Det er tidkrevende å planlegge/gjennomføre, og det er også viktig å være konkret på hva en 
ønsker å få til.  Kulturutveksling kan være så mangt.  Korps, kor, kulturskole, toraderklubb, 
kunstutstilling, museumsutstilling er eksempler på aktører/arenaer.  

Lesja, 2.5.2011

Martin Vorkinn
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