
Deba ndlæg i lokalpressen

Poli k, prioriteringer og promiller

I poli k kender man som bekendt ikke resultatet, før den sidste rævestreg er begået. Poli k er 
prioriteringer, siger andre, for der er som bekendt aldrig penge l alle ønsker. Poli k er også promiller, for 
de mindste kronebeløb er al d l at overskue og måske forarges over, også helt uden forudsætninger, 
mens de svimlende, for de fleste også helt uoverskuelige, millionbeløb rask væk glider ned med kaffen og 
det bløde brød. 

I den underskrevne budgeta ale finder man under pkt. 7.1 Venskabsbysamarbejde – Forligspar erne er 
enige om, at Nordfyns Kommune udtræder af venskabsbysamarbejdet som en konsekvens af, at andre 
kommuner gør det samme. 

Pudsig uselvstændig facon at drage konsekvenser på. Udtræde, det gjorde Nordfyns kommune de facto 
allerede sidste år, da kommunalbestyrelsen beslu ede at afstå fra at sende repræsentanter med l Finland,
hvor venskabsbyen Naantali/Nådendal var værter. Således også i september i år, hvor det årlige træf fandt 
sted i Patreks ördur/Vesturbyggd i Island. 

Den skri lige a ale, det som Foreningen Norden opfa ede som et håndslag, var at Nordfyns Kommune i 
den igangværende a laringsperiode i de øvrige venskabsbyer og kommuner, hvor 
kommunesammenlægninger og andet gør frem den usikker, fortsat ville stø e med op l 15.000 kr. pr år. 
Dermed fik lokalafdelingen mulighed for fast økonomisk grund under fødderne, ind l vi kender frem den. 

Pengene skal ses som stø e l rejseudgi er og bl.a. gå l at give nogle unge mennesker mulighed for at se 
nordisk samarbejde og samvær udfolde sig, som det har gjort gennem Foreningen Nordens første 100 år, 
der er blevet fejret i år. Opholdsudgi erne på stedet er betalt, e ersom arrangementerne bygger på privat 
indkvartering og bespisning. Hvert femte år er venskabsbyerne selv værter for arrangementet. 

De noget højere beløb, der fejlag gt har svirret i omtalen, stammer fra opgørelser fra år, hvor kommunen 
selv har været vært og fastlagt udgi sniveauet. I denne valgperiode ville Nordfyns Kommune slippe helt for 
ekstra udgi er, selv uden a alebruddet.   

Foreningen Norden er a laret med, at Nordfyns Kommune ikke længere ønsker at være ak v deltager i 
denne sammenhæng. Men vi er stærkt overrasket over, at en a ale ikke er en a ale, og netop i 
poli kerkredse anvendes lø e/a alebrud ikke som en posi v betegnelse.

Foreningen Nordens repræsentanter har ved henvendelser herom l poli kere og embedsfolk fået nogle 
floromvundne, konfliktsky og også direkte afvisende svar, hvor der peges på andre stø emuligheder og 
sam dig afvises hjælp fra samme. Hør her, venner og andet god olk, vi taler om kr. 15.000 ud af et budget 
på ca. 2 mia. kr. – altså 0,075 promille. Kender I promilleregning?

Hvorfor kan Foreningen Norden så ikke bare betale det selv, spørger nogen nok og heriblandt den nidkære 
borger i Bogense, der i årevis i pressen har forfulgt denne udgi spost og så vidt vides stadig hjemsøger 
kommunen med denne sag. Vi repræsenterer også kommunen ved disse besøg med noget så vig gt som at 



skabe forståelse og kontakt mellem de nordiske folk på ’hjemme hos’ niveau, der giver noget andet end et 
forhandlingslokale – og i øvrigt er der en pæn egenbetaling for deltagerne. 

Det skal heller ikke være et spørgsmål om, at deltagerne skal udpeges e er hvem der har råd l at rejse og 
lave reklame for hjembyen og kommunen. Og vedr. udgi en: De penge, der har været ydet i kommunal 
stø e gennem årene, er blevet udlignet af indtægter l lokale leverandører af ydelser, mad, busser osv. 
Her l skal lægges de penge, de nordiske gæster omsæ er af egen lomme i kommunen, mens de er her. 
Hallo, vi taler altså om ak viteter og arbejdspladser i Nordfyns Kommune.

Man kan også undre sig over, hvor alle de fine ord bliver af i praksis om stø e l frivillige, travle 
foreningsfolk, der uden at få en krone for det skaber et ak vt samfund, med ros l de uundværlige ildsjæle, 
der o e bliver skamredet i fest- og skåltalerne. Er de behændigt glemt, når pressen har taget billeder og 
fået deres interviews og det bliver hverdag igen? 

Disse tanker, fakta og bagvedliggende regnskaber kan der ikke have været kigget på, da det a alte 
rammebeløb på kr. 15.000 blev streget ud i prioriteringen af de mange fine runde millioner på budge et. 
Foreningen Norden på Nordfyn fylder 75 år l næste år, som vi planlægger at fejre. Med udsigt l hvad? 
Snarlig lukning af en velfungerende forening med 180 medlemmer?

Foreningen Norden har fået en forhåndsinvita on l venskabstræffet i Vadstena i Sverige i september 
næste år. Hvad så, siger vi bare nej tak l deltagelse i denne kerneak vitet i det nordiske samkvem?  

------------------

Faktaboks: Foreningen Norden, Nordfyn, s et i 1945, har ca. 180 medlemmer, der alle betaler et årligt 
kon ngent, der også bidrager l landskontorets dri . Foreningen laver hvert år 6-7 arrangementer indenfor
og udenfor Nordfyns Kommune – o est med egenbetaling. 
Foreningen udpeger hvert år 2-4 deltagere fra foreningen og to-fire unge udenfor foreningen l 
venskabsbytræffet og medlemmerne står for indkvartering af gæsterne de år, hvor Nordfyn står for 
arrangementet.  
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