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FÖRENINGARNA NORDENS FÖRBUND

Snaregade 10 A, 3. sal

1205 København

Danmark

www.fnfnorden.org

FÖRENINGARNA NORDEN

(DK)  Foreningen NORDEN   www.foreningen-norden.dk

(SE)   Föreningen Norden   www.norden.se

(NO) Foreningen Norden   www.norden.no

(FI)   Pohjola-Norden    www.pohjola-norden.fi

(IS)  Norræna félagid    www.norden.is

(FØ) Norrøna Felagid Føroyum   www.norden.fo

(ÅL) Föreningen Norden på Åland       www.norden.ax 

PROJEKT

Nordjobb     www.nordjobb.org

Norden i Skolen     www.nordeniskolen.org

Nordisk Biblioteksvecka    www.bibliotek.org

Nordiska Nätverk    www.nordiskenet.org

Nordiska Författarbesök    www.forfatterbesog.org

Nordisk Sprogkoordination   www.sprogkoordinationen.org

FNUF      www.fnuf.org
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FÖRORD

Nordiska Rådets presidium föreslog 1966 att 
Föreningarna Norden skulle få statsstöd med 
följande motivering: För Rådets eget arbete liksom 
för hela det nordiska samarbetets utveckling är den 
opinionsbildande verksamhet, som föreningarna 
Norden bedriver, omistlig.

Föreningarna Nordens Förbund hade grundats åren 
innan (1965) och i det grundläggande manifestet 
hävdas att förbundet strävar till att göra den 
nordiska enhetstanken till en levande realitet i 
enskilda medborgares medvetande.

I relation till de officiella nordiska samarbetsorganen 
är Föreningarna Nordens förbunds och de nationella 
föreningarnas uppgift att vara opinionsbildande, 
informerande och idégivande. Dessa nyckelord har 
präglat FNF:s verksamhet även under jubileumsåret 
2015. 

FNF har bedrivit opinionsbildande verksamhet i 
form av debattartiklar, kolumner och uttalanden. 
Förbundet informerar kontinuerligt om nordiska 
frågor via sina kanaler som omfattar allt från 
hemsida, facebook och twitter till information och 
påverkan via projekten som når ut till bestämda 
målgrupper. Idégivningen exemplifieras bland annat 
av jubileumskonferensen Hvad kan Norden gøre for 
verden? Fremtidens teknologier & muligheder, som 
arrangerades 29.4.2015 i Köpenhamn.

Bland de tema som FNF lyfte fram i debatten 
under verksamhetsåret kan noteras förslaget till 
ett medborgarinitiativ, förbättrade möjligheter till 
mobilitet på den nordiska arbetsmarknaden genom 
ett gemensamt nordiskt personnummer och nordiska 
nätverk. Förbundet uppmanade de nordiska 
länderna att koordinera insatsen beträffande den 
nuvarande flyktingsituationen.
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PRESIDIET

Mogens Jensen    Anne-Mari Virolainen (gm)  Turid Christophersen

Ordförande    vice ordförande    vice ordförande

Olemic Thommessen (gm)  Sinikka Bohlin (gm)   Bogi Augustsson

Erik Brunström (gm)   Íris Dager 

     FNUF

FÖRBUNDSSEKRETERARE

Henrik Wilén 
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FNF är ett samarbetsorgan för de nationella 
Norden-föreningarna: Foreningen Norden – Dansk 
forening for nordisk samarbejde, Pohjola-Norden 
– Centralförbund i Finland för nordiskt samarbete, 
Foreningen Norden Norge, Föreningen Norden – 
Svensk förening för nordiskt samarbete, Norræna 
Félagid á Íslandi, Norrøna Félagid i Føroyum och 
Föreningen Norden på Åland samt Foreningerne 
Nordens Ungdom (FNUF).

Förbundets huvuduppgift är att samordna de 
nationella föreningarnas gemensamma intressen för 
att styrka det folkliga nordiska samarbetet på alla 
nivåer. Förbundets principprogram bygger på de 
prioriteringar, som Norden-föreningarna följer i sitt 
nationella arbete.

FNF är också förvaltningsorgan för flera nordiska 
projekt - Nordjobb, Norden i skolan, Nordisk 
biblioteksvecka, Nordiska författarbesök, Nordiska 
nätverk och Nordisk språkkoordination.

Förbundets högsta beslutande organ är presidiet, 
som består av ordförandena för de nationella 
Norden-föreningarna. 

Föreningarna Nordens Förbund

Föreningar har olika kategorier av 
medlemmar: enskilda medlemmar, 
familjemedlemmar, ungdomsmedlemmar och 
flera typer av understödande medlemmar 
som biblioteksmedlemmar, skolmedlemmar, 
kommunmedlemmar och andra organisationer och 
företag som medlemmar. 

ANTAL PERSONMEDLEMMAR 

I FÖRENINGARNA NORDEN 

 

Foreningen NORDEN, Danmark          10 567 

Pohjola-Norden            7 634 

Foreningen Norden, Norge           4 173 

Föreningen Norden, Sverige          10 412 

Norræna Félagid, Island           1 805 

Norrøna Félagid Færøarne           238  

Föreningen Norden, Åland           221
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Ragnheiður Helga Thorarinsdóttir, Island, 

ordförande fram till 7.11

Bogi Augustsson, Island, efterträdde Ragnheiður som 

ordförande för Norræna Félagid 7.11 och fungerade därmed 

som ordförande för FNF till 31.12

Olemic Thommessen, Norge

Sinikka Bohlin, Sverige

Karen Ellemann, Danmark, fram till 21.11 då Mogens 

Jensen valdes till ny ordförande 

Simo Rundgren, Finland, fungerade som t.f. ordförande 

för Pohjola-Norden fram till 25.4 då Anne-Mari Virolainen valdes 

till ny ordförande

Erik Brunström, Åland

Thurid Christoffersen, Färöarna

Fredrik Nygård / Iris Dager, FNUF

Sammanfattning av  
verksamheten 2015
 
FNF har under 2015 följt det nordiska samarbete 
och försökt påverka debatten genom dialog med 
Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet och 
genom att publicera debattartiklar i tidningar och 
delta i debatter,  seminarier och konferenser. 

2015 fyllde FNF 50 år och markerade det med en 
välbesökt jubileumskonferens Hvad kan Norden 
gøre for verden? Fremtidens teknologier & 
muligheder i Köpenhamn 29 april.

Bland de tema som FNF lyfte fram i debatten under 
2015 var planerna på en nordisk förbundsstat, 
förbättrade möjligheter till mobilitet på den 
nordiska arbetsmarknaden, gemensamt nordiskt 
personnummer, nordiska nätverk och den nordiska 
språkgemenskapen.

FNF bytte chef  under året. Generalsekreterare 
Kristin Olafsdóttir slutade 31.7 och efterträddes 1.8 
av förbundssekreterare Henrik Wilén.

Projektverksamheten utvecklades inom ramen 
för Nordjobb, Norden i skolan (inkluderande 
Klimaduellen), Nordisk biblioteksvecka, Nordiska 
författarbesök, Nordiska nätverk och Nordisk 
Språkkoordination.

Organisation
 
Presidiets medlemmar består av ordförandena för de 
nationella Norden-föreningarna och en representant 
för Foreningerne Nordens Ungdom (FNUF). 2015 
var presidiets sammansättning följande:

Presidiet höll två möten 2015, den 29 april i 
Köpenhamn och den 26 oktober i Reykjavik. 
På sina möten antog presidiet uttalanden om 
medborgarförslag till behandling i NR och NMR,  
om en nordisk framtidtankesmedja och om ett 
gemensamt nordiskt personnummer.
Arbetsutskottet bestod av ordföranden Ragnheidur 
H. Thorarinsdóttir, vice ordförandena Karen 
Ellemann/Georg Møller och Erik Brunström.

12-13 september hölls ett Förbundsmöte på 
Schæffergården med deltagare från den nationella 
föreningarnas styrelser och de nationella 
generalsekreterarna. På mötet antogs ett uttalande 
om koordinering av de nordiska insatserna i 
flyktingfrågan. 

Direktörskollegiet bestod av generalsekreterarna/
direktörerna för de nationella föreningarna och 
en representant för FNUF. Direktörskollegiet, 
som leddes av FNF:s generalsekreterare/
förbundssekreterare beredde presidiets möten.
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Kollegiets sammansättning 2015: Kristin Ólafsdóttir 
/ Henrik Wilén, FNF, Ásdis Eva Hannesdóttir, 
Island, Peter Jon Larsen, Danmark, Bo Andersson, 
Sverige, Espen Stedje, Norge, Michael Oksanen, 
Finland, Ingi Samuelsen, Färöarna, Bror Myllykoski, 
Åland och Anne Malmström, FNUF.

Kollegiet höll fem möten under året, den 5 februari, 
den 14 april, den 24 juni, den 19 augusti och den 14 
oktober, alla i Köpenhamn.

Nordiska  
informationskontor
De nordiska informationskontoren upprättades 
1981 efter beslut av Nordiska ministerrådet och 
organiseras i samarbete med Föreningarna Norden. 
Sedan 2009 har FNF haft ett visst administrativt 
ansvar för informationskontoren vars verksamhet 
finansieras av NMR.

Informationskontoren arbetar för att synliggöra 
och främja det nordiska samarbetet. Kontoren 
förmedlar information om det officiella och det 
folkliga nordiska samarbetet, nordiska stödordningar 
och nordiska samhällsförhållanden. Dessutom 
tar kontoren initiativ till en del egna projekt och 
arrangemang.

Det finns åtta regionala informationskontor i 
Norden och ett i Sydslesvig. Kontoren – Jyväskylä 
och Vasa i Finland, Umeå och Göteborg i Sverige, 
Alta och Arendal i Norge och Akureyri i Island 
– drivs i tätt samarbete med Föreningen Norden. 
Kontoret i Sydslesvig upprättades 1997 som ett 
informationskontor i Flensborg och arbetar med 
nordisk information i Sønderjylland och Sydslesvig 
och driver sin verksamhet i linje med övriga 
informationskontor. 

De nordiska informationskontoren har under 
2015 letts av följande personer: Finland: Maija 
Keskinen (Jyväskylä), Malin Wälitalo/Anne-Maj 
Salin (Vasa), Island: Maria Jónsdóttir (Akureyri), 
Norge: Hilde Lona (Arendal), Guri Hansen (Alta), 
Sverige: Charlotte Carlmark (Göteborg) och Petter 
Forsell (Umeå). Informationskontoret i Sydslesvig 
(Flensborg) har letts av Eva Ritter. 

Revisor
FNF:s revisor är PwC. Jan Christer Berggren har 
använts som bokföringskonsult

8 WWW.FNFNORDEN.ORG
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Norden i skolan 
För Norden i skolan fortsatte den positiva trenden 
under 2015 och projektet nådde upp till 14 
200 registrerade användare vara av över 4 000 
registrerade lärare. Cirka 200 lärare använder sig 
dagligen av portalens tjänster. Efter en punktinsats i 
förhållande till Finland och Island har fördelningen 
mellan registrerade lärare blivit jämnare, vilket ger 
portalen större och bredare spridning. 

I takt med stigande antal användare har kravet 
på support, kvalitetssäkring, korrigering av fel 
och uppdateringar ökat. Utmaningen är att 
fortsättningsvis få fram medel till arbetslön för att 
hålla projektet gående.

I 2015 ingick Norden i skolan ett avtal med NMR 
om att skapa ett ökat filmutbud på portalen. Arbetet 
kom bra igång och 20 av 24 nordiska kort- och 
dokumentärfilmer är på plats. Till följd av stöd 
från Nordplus språk utvidgades antalet teman på 
portalens språk- och kultursidor.   

Den stora nordiska  
klimatduellen
I november körde tävlingen Den store nordiske 
klimaduel igång på portalen Norden i skolan. 
Startdag var 11.11 som också är den nordiska 
klimatdagen. Alla skolor i Norden fick möjlighet att 
bekanta sig med interaktivt undervisningsmaterial 
om världens resurser och råvaror. Materialet är 
tillgängligt på fem språk i Norden och öppnar 
därmed för en unik nordisk dialog. Därmed är det 
möjligt för alla att ta del i tävlingen Kampen mot 
matsvinn.  Sedan starten i november har det varit 12 
800 unika användare på sajten och närmare 150 
skolklasser hade anmäld sig tävlingen. 

Nordjobb
Nordjobb har under 2015, som alltid, haft stort 
fokus på att nå det övergripande måltalet. Dessvärre 
lyckades det inte då man nådde 634 nordjobbare att 
jämföra med 761 nordjobbare 2014 och 763 under 
2013. Nordjobb har i tillägg firat 30 år med en 
stor jubileumskonferens i Köpenhamn i november. 
I slutet av året blev man beviljade medel för ett 
treårigt Interreg-projekt.

Nordisk språkkoordination
Nordisk Sprogkoordination fik den 1. januar 2015 
ny leder, Jesper Schou-Knudsen. Samtidigt fik 
Sprogkoordinationen i opdrag at udarbejde nye 
strategiske og operationelle styringsdokumenter. 
Begge dele har i 2015 præget Sprogkoordinationens 
arbejde og prioritering af  indsatsområder. Med 
tilpasningen af  de nye styringsdokumenter i 2015 
har Nordisk Sprogkoordination fået rammerne 
for de langsigtede, strategiske satsninger på plads. 
Sprogkoordinationen har med virkning fra 2015 
kunnet prioritere flere midler til færre tiltag og 
dermed styrke de enkelte aktiviteters finansielle afsæt 
og gennemslagskraft.

Det er Sprogkoordinationens samlede vurdering, 
at virksomhedens selvstændige tiltag sammen 
FNF, Foreningen Norden i landene og med de 
centrale aktørers aktiviteter samlet har bidraget til 
at styrke det nordiske sprogsamarbejdes aktuelle 
fokusområder: børn og unges sprogforståelse, 
lytteforståelse og arbejdsspørgsmålene i 
Sprogdeklarationen.

Nordiska projekt
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Nordiska Nätverk
FNF har fortsatt utvecklingen av den nyskapade 
portalen för civilsamhällsaktörer Nordiska 
Nätverk på www.nordiskenet.org. Under året har 
en del marknadsföringsaktiviteter genomförts 
och hemsidan har utöver de övriga nordiska 
språken också översatts till engelska och färöiska. 
Projektperioden har förlängts till 31.5.2016. 

Nordiska författarbesök
Nordiska författarbesök har under projektperioden 
2014-2015 arrangerats i alla de nordiska länderna 
och på Åland, Färöarna och i Grönland. 
Projektet har förmedlat nordisk barn- och 
ungdomslitteratur till sammanlagt över 2000 elever 
och lärare. Projektet avser att styrka grann- och 
främmandespråkförståelsen bland grundskole-elever 
genom att ge skolorna besök av en författare från ett 
annat nordiskt land. De nominerade till Nordiska 
Rådets barn- och ungdomslitteraturpris har 
prioriterats i valet av författare. Projektet har haft 
stor succé och fortsätter också våren 2016. 

Med bakgrund i Nordiska författarbesökens och 
Nordiska biblioteksveckans stora framgång har 
FNF under hösten 2015 beviljats ett nytt projekt, 
Nordiska författarbesök i Baltikum. Inom ramen för 
projektet turnerar nordiska författare i Baltikum. 
Projektet fortsätter till utgången av 2017. 

Föreningarna Nordens  
Ungdomsförbund (FNUF)
Föreningarna Nordens Ungdomsförbund har haft 
ett aktivt år både aktivitetsmässigt, politiskt och 
visuellt. Under året genomfördes ett seminarium om 
styrelsearbete i frivilliga föreningar, som samlade 
över 30 ungdomar till Helsingfors. FNUFs årliga 
vår- och höstmöten arrangerades i Köpenhamn 
respektive Stockholm. I förbindelse med vårmötet 
lanserades FNUFs nya hemsida och logo. Det årliga 
evenemanget Café Norden arrangerades i november 
på Island för 45 unga nordbor.

Nordisk biblioteksvecka
Nordiska biblioteksveckan genomfördes för 19e 
gången i november 2015 med temat ”Vänskap i 
Norden”. Statistiken uppvisade ett framgångsrikt 
resultat med 2275 registrerade institutioner, 
vilket var en ökning från året innan. Nordiska 
biblioteksveckan fick också stor uppmärksamhet i 
lokaltidningar. Under året fortsatte fokuseringen 
på en visuell och interaktiv utformning av projektet 
genom användning av sociala medier samt 
professionell fotografering och film. Vi lade fler 
resurser på produktion av material och aktiviteter på 
hemsidan www.bibliotek.org, vilket har visat sig vara 
en uppskattad utveckling av projektet. 

10 WWW.FNFNORDEN.ORG
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FNF:s sekretariat

FNF:s sekretariat ligger sedan 2014 på Snaregade 
10. Sekretariat leddes fram till den 31 juli 2015 av 
Kristin Ólafsdóttir och från och med den 1 augusti 
av Henrik Wilén. Susanne Farre är bokförare och 
hon assisteras av Cecile Blom. 

Programchef  för Nordjobb är Fredrik Jakobsen. 
Övriga medarbetare 2015 var Jacob Mellåker, 
Tobias Ghersetti och Annie Stenberg samt 
studentmedarbetare Ivar Nilsson.   

Projektansvarig för Nordisk biblioteksvecka, nordiska 
författarbesök och nordiska nätverk är Anne 
Malmström. Hon assisterades av Malene Bertelsen 
beträffande biblioteksveckan och författarbesöken.

Programchef  för Norden i skolan är Thomas 
Henriksen assisterad av Marie Nørskov Bærentsen 
och studentmedarbetare Stefan Konow. Thomas N. 
Mikkelsen är utvecklingschef  för Klimaduelen inom 
ramen för Norden i skolan och han assisterades av 
Elva Ósk Gylfadóttir.

Projektansvarig för Nordisk Språkkoordination 
är Jesper Schou-Knudsen och han assisterades 
av studentmedarbetare Maria Eintveit. Thomas 
Henriksen fungerade som rådgivare.

FNF:s verksamhet finansierades genom medel 
från de nationella Norden-föreningarna, 
fördelningsnyckeln är den samma som används 
för de nordiska ländernas bidrag till NMR. 
Dessutom får FNF verksamhetsbidrag av NMR och 
projektmedel för finansiering av projekt, som NMR 
vill ha genomförda eller som Norden-föreningarna 
tagit initiativ till. NMR:s understöd baserar sig 
på avtal som NMR och FNF ingick 1993. Andra 
aktörer som bidrar till FNF:s aktiviteter är bland 
annat Interreg. 

Förbundets aktiviteter har under 2015 i ekonomiska 
termer ökat jämfört med 2014. Den totala 
omsättningen under 2015 var 20 173 TDKK 
att jämföra med 18 914 TDKK under 2014. 
Omsättningen under 2015 rensat för utgående 
bidrag var 11 516 TDKK att jämföra med 10 108 
TDKK under 2014. Dessa siffror är preliminära 
och kan komma att ändras i mindre utsträckning 
framöver.  

Medlen fördelas på FNF:s sekretariat, de 
regionala informationskontoren, Nordjobb, 
Språkkoordinationen och dess aktörer, Norden 
i skolan inklusive Klimaduellen, Nordisk 
biblioteksvecka, Nordiska författarbesök och 
Nordiska nätverk.

Föreningens resultat för 2015 visar ett underskott 
på 433 645 DKK. Orsaken till underskottet är 
bland annat utgifter för renovering av FNF:s kontor 
(kostnader som överförts från 2014 till 2015), 
jubileumskonferens, förbundsmöte och kostnader i 
samband med byte av sekretariatschef. 

Ekonomi
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Norden i Skolen har rundet et samlet antal 
registrerede lærere på over 4.000 og fortsætter 
den positive udvikling. Læringsportalen er oppe 
på at have omkring 200 lærere, der aktivt benytter 
portalens indhold dagligt. Efter en målrettet indsats 
i Finland og på Island i 2015 er fordelingen mellem 
de registrerede lærere blevet mere jævn, hvilket 
giver portalen en større og bredere rækkevidde. I 
forbindelse med en kommende lancering af  portalen 
i foråret 2016 på færøsk, grønlandsk og samisk 
(støttet af  Nordregio) vil bredden blive endnu større. 

I takt med det stigende antal brugere er der kommet 
et øget pres på arbejdstid knyttet til løbende 
support, kvalitetssikring, fejlretning og opdateringer. 
Udfordringen for Norden i Skolen er fortsat at finde 
lønmidler til at udføre denne type arbejde, som 
er helt nødvendigt for at holde portalen kørende. 
Det samme gælder andre driftsomkostninger som 
fx øgede udgifter til serverplads, projektledelse, 
løbende oversættelse til snart ni sprog, udgifter til 
IT-teknisk support mv. Norden i Skolen har gjort 
Nordisk Ministerråd opmærksom på den økonomisk 
udfordrede situation og vil fortsætte med at gøre 
dette i 2016.

Nordisk Filmportal
I 2015 indgik Norden i Skolen en aftale med 
Nordisk Ministerråd om at skabe et øget filmtilbud 
på portalen. Dette arbejde er i fuld gang og vil stå 
klart i løbet af  foråret og til skolestart i august 2016. 
20 ud af  24 nordiske kort- og dokumentarfilm er 
forhandlet på plads, mens der er dialog i gang om 
de resterende fire. Næste skridt bliver at indgå en 
aftale med et firma om undertekstning af  filmene på 

andre nordiske sprog, der hvor det er teknisk muligt, 
samt at færdiggøre undervisningsopgaver til hver 
enkelt film. En nordisk filmkonkurrence for børn og 
unge er tænkt ind som en del af  lanceringsplanen for 
projektet og forventes at finde sted i efteråret 2016. 
Nordisk Sprogkoordination støtter op om projektet.

Ny undervisningstemaer til 
flere alderstrin
I samarbejde med undervisningskonsulent Stefan 
Åge Hardonk Nielsen er Norden i Skolen i gang 
med at udvide antallet af  temaer på portalens 
sprog- og kultursider. Udvidelse af  temaer og dertil 
knyttede opgaver gør, at portalen i løbet af  foråret 
2015 og til skolestart 2016 vil kunne tilbyde konkret 
indhold til nye alderstrin og være tilgængelig for 
henholdsvis 1.-3. klasse, 4.-6. klasse, 7.-10. klasse 
og gymnasiale uddannelser. Udvidelsen er støttet 
af  Nordplus Sprog. Det er forventningen, at dette 
tiltag i tilknytning til udvidelsen af  filmisk indhold, 
samt lancering af  portalen på færøsk, grønlandsk og 
samisk, vil gøre portalen endnu mere interessant for 
lærere i Norden, og at tilstrømningen til portalen vil 
fortsætte.

Klimaduellen
Den 11. november blæstes kampen om madspild 
i gang på den fælles, nordiske undervisningsportal 
nordeniskolen.org. På dagen, der samtidig er den 
nordiske klimadag, fik alle skoler i Norden adgang 
til et interaktivt undervisningsmateriale om verdens 
ressourcer og råvarer. Materialet er tilgængeligt på 
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fem nordiske sprog, og det åbnede dermed for en 
unik dialog på tværs af  de nordiske lande. Hvad 
kan vi lære af  hinanden, hvad betyder fiskeriet for 
Islændingen, hvordan udnyttes de gamle kornsorter 
i Danmark og Norge til fremtidens brød og hvordan 
forvaltes skovene i Sverige og Finland, så vi også i 
fremtiden kan have både glæde og nytte af  dem? 
Disse spørgsmål er nogle af  dem, der bliver taget 
under behandling i det nye materiale, som blev 
yderligere aktualiseret på klimatopmødet COP21 
i Paris, af  fokus på kødproduktion som den største 
klimasynder og en stigende bekymring for klima og 
global opvarmning.

Med adgangen til materialerne kunne og kan 
man også deltage i årets klimaduel; kampen mod 
madspild, hvor Nordens skoler dyster om at skære 
ned på madspild. Til årets klimaduel er der udgivet 
en håndbog, plakat og madspildsposer som gratis 
kan rekvireres på portalen i perioden 11.11.2015 – 
23.3.2016.

Selina Juul, modtager af  Nordisk Råds miljøpris og 
stifter af  forbrugerorganisationen Stop Spild af  Mad 
er samarbejdspartner på projektet. 

Foreløbige resultater
Siden den 11.11.2015 har der i alt været ca. 12.800 
unikke brugere på sitet, hvoraf  8.300 har været 
i November og der er i dag omkring 150 klasser 
tilmeldt Kampen mod Madspild. 

Norden i Skolen har i dag mere end 14.200 
registrerede brugere, herunder ca. 4.000 lærere 
fordelt over hele Norden. Portalen når derved 
potentielt ud til ca. 80.000 elever.

I gennemsnit er der 400 unikke brugere på portalen 
om dagen. Med en afvisningsprocent på omkring 
50% betyder det at omkring 200 lærere aktivt bruger 
sitet hver dag.

Der er blevet arbejdet på at formidle projektet 
via både nordiske og nationale kanaler. I den 
forbindelse har Foreningerne Norden og de nordiske 
Informationskontorer deltaget. Endvidere har 
Hushållningssällskapet i Sverige, samt Samband 
íslenskra sveitarfélaga, Landvernd (Islands 
Grønt Flag organisation) og miljøorganisationen 
Vakandi i Island formidlet projektet. De finske og 
danske Grønt Flag organisationer har ligeledes 
kommunikeret projektet via deres kanaler. I 
Danmark har Selina Juul og Stop Spild af  Mad 
organisationen samarbejdet med FNF, bl.a. i 
formidling af  projektet.

På de sociale medier er der blevet lagt særlig vægt 
på Facebook, med opdateringer om projektet på 
Norden i Skolens facebook-side og spredning af  
information via netværk.

Inden sommerferien 2015 blev en ekstern PR-
medarbejder involveret, hvilket resulterede i 
nyhedsartikler om projektet i flere lærermagasiner 
i Norden. Derudover er der blevet produceret ca 5 
nyhedsbreve og lavet udsendelser til lærere og skoler 
i de 5 nordiske lande.

13 FÖRENINGARNA NORDENS FÖRBUND  |  ÅRSBERÄTTELSE 2015
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Nordjobbs mission är att arbeta för att öka 
rörligheten på den nordiska arbetsmarknaden 
och också att på olika sätt stärka den nordiska 
arbetsmarknaden. Under 2015 har man särskilt 
fokuserat på att titta på möjligheter till att breda 
Nordjobbs verksamhetsspann och att få en mer 
differentierad finansiering.

Den primära arbetsmetoden är grundkonceptet 
som innebär att man erbjuder unga i åldern 
18 – 28 år sommarjobb, bostad och ett varierat 
kultur- och fritidsprogram i ett annat nordiskt 
land. I tillägg arbetar man mycket med olika 
arbetsmarknadsprojekt för att kunna erbjuda en 
nordisk upplevelse till ett brett spektrum av unga 
nordbor, också de grupper som är 

Under 2015 har man byggt vidare på tidigare 
projektarbete och bl.a. erhölls medel från Nordbuk 
för genomförandet av en jubileumskonferens då 
Nordjobb fyllde 30 år. Man erhöll också medel från 
Erasmus+ för att ha tre volontärer under andra 
delen av 2015 och första delen av 2016. I slutet 
av året fick man besked om beviljning av medel 
från Interreg för ett treårigt projekt med fokus 
på gruppen dimententer, nyutexaminerade från 
eftergymnasiala utbildningar.

Inom ramarna för event-marknadsföring 
genomfördes den politiska konferensen på 
Studenterhuset. Konferensen arrangerades 
tillsammans med Ungdomens Nordiska Råd, 
Föreningarna Nordens Ungdomsförbund samt 
Nordisk Samorganisation för Ungdomsarbete. 

Två av de tre volontärerna kommer från Sverige 
och den tredje från Island. Ansökan och det därpå 
följande projektet var frukten av ett samarbete med 
den svenska volontärorganisationen Tamam och den 
isländska organisationen Alþjóðleg Ungmennaskipti. 
Tanken är både att volontärerna ska få möjlighet att 
utveckla sig själv och samtidigt lyfta en del uppgifter 
hos Nordjobb.

Sedan de goda erfarenheterna med tidigare 
arbetsmarknadsprojekt som Jobbresan 2012-2013 
samt Entreprenörskap över gränser och Nordisk 
Jobstart+ 2014 har man under 2015 arbetat med 
en ansökan till ett operativt huvudprojekt inom 
ramarna för Interreg. I oktober lämnade man in 
en ansökan tillsammans med AOF Danmark, AOF 
Center hovedstaden, ABF Malmö samt Foreningen 
Norden i Norge och sent i december blev man 
beviljade en budget på cirka 1,2 miljoner € för att 
genomföra projektet under tre år med anställande av 
en projektledare från mars 2016.
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Mellan 2004 och 2011 var Nordjobbs nordiska 
sekretariat beläget i Malmö men efter att i augusti 
2012 ha flyttat sitt kansli sitter man numera i 
Köpenhamn. Sedan starten 2004 har man haft ett 
målmedvetet tänkande i sitt arbete och tanken är 
också att man framöver kan utveckla programmet 
för att möta konkurrens från omvärlden på ett bra 
sätt. Några saker att peka på när det gäller arbetet 
under 2014 är satsningen på event-marknadsföring 
och vidareutvecklingen av arbetsmarknadsprojekten. 

Sekretariatet har bemanningsmässigt växt de senaste 
åren och bl.a. har man projektledarna för Nordjobb 
Norge, Nordjobb Sverige, Nordjobb Grönland samt 
Nordjobb Färöarna samlade på samma kontor.

Det volymmässiga resultatet för Nordjobb under 
2015 blev 634 förmedlade arbetsplatser. Trots 
att man denna gång inte nådde måltalet så har 
man under många år nått bra resultat tack vare 
kombinationen av ett långsiktigt arbete och 
innovativa nya satsningar. Man kan tydligt se detta i 
sifferraden 510, 684, 714, 717, 751, 753, 756, 631, 
762, 763, 761 samt 634 som är antalet nordjobbare 
från 2004 fram till 2015. Förutom de 634 tillsatta 
nordjobbarna erbjöds 105 personer jobb som de 
tackade nej till. Eftersom ytterligare 6 personer fick 
jobb som man också accepterade men dessvärre 

hoppade av från erbjöds 634+105+6=745 ett 
nordjobb under 2015. Eftersom man samtidigt hade 
3409 kompletta ansökningar följer att 21,9 % av alla 
sökande med en komplett ansökan blev erbjudna ett 
arbete.

Till det nordiska sekretariatets uppgifter hör 
det överordnade ansvaret för programmet samt 
koordinering av information till sökande och 
media, dessutom har sekretariatet ansvarat för 
hemsidan www.nordjobb.org, den elektroniska 
sökandedatabasen, planering och genomförande 
av internutbildning av projektledare och 
projektassistenter. Sekretariatet har ansvar för 
att regelbundet rapportera om verksamheten till 
Föreningarna Norden och Nordiska ministerrådet. 
Sekretariatet arbetar mycket med strategisk styrning 
och uppstart av nya projekt.

Lokalt administreras Nordjobb av de olika 
Föreningarna Norden även om driften ibland ligger 
på dess ungdomsförbund.

De nationella projektledarna ansvarar 
för ackvirering av arbetsplatser och deras 
tillsättning, anskaffning av bostäder, information 
till nordjobbarna och rekrytering av 
projektassistenterna.
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 Kompletta* ansökningar 2015 jämfört med resultat 2014

    Totalt 2015 Resultat 2014

Danmark   325  450 

Finland    1697  1480 

Färöarna   7  11 

Grönland   5  1 

Island    110  177 

Norge    169  195 

Sverige    924  1362 

Åland    37  31 

Länder utanför Norden  133  171 

    3409  3878

* Med kompletta ansökningar menas ansökningar som är 

fullständigt ifyllda. Ansökningarnas totala antal 2015 var 7871 st.

Tillsatta platser 2015 jämfört med resultat 2014

    Tillsatta 2015 Resultat 2014

Danmark   61  196 

Finland    56  48 

Färöarna   9  2 

Grönland   28  25 

Island    86  73 

Norge    172  162 

Sverige    168  215 

Åland    54  40

    634  761

Kultur- och fritidsprogrammets nordiska profil är viktigt för att 
behålla programmets särart och för att fortsatt kunna locka ett 
stort antal ungdomar att söka Nordjobb. 

Nordjobbare har i år funnits i Köpenhamn; Odense och Skagen 
i Danmark, i Helsingfors, Tammerfors, Åbo samt även i Öster-
botten i Finland, på Färöarna i framför allt Torshavn, Grönland 
i framför allt Nuuk, Ilulissat och Aasiaat, i huvudstadsregionen 
men även på flera landsorter runt om på Island, i Oslo och 
fjällvärlden i Norge, framför allt Stockholm i Sverige och i flera 
kommuner och i Mariehamn på Åland.

Bilder från Nordjobbs fototävling 2015 med tema Nordisk utveckling - Nordjobb 30 år 
Fotograf i fallande ordning: Simon Finnäs, Anniina Tynjälä, Maria Vestlund, Elodie Pradet
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NORDISKA SEKRETARIET 

Programchef      Fredrik Jakobsen 1.1 – 31.12.2015

Informatör/Projektledare Nordjobb Färöarna  Jacob Mellåker  1.1 – 31.12.2015

Projektledare Nordjobb Sverige/projektutvecklare Alma Sandberg  1.1 – 31.4.2015 

       (föräldraledig  1.5 – 31.12.2015)

Projektledare Nordisk Jobstart    Crisolida Knudsen 1.1 – 31.3.2015

Projektledare språktest/Nordjobb Grönland  Martin Mohr Olsen 1.1 – 31.8.2015

Projektledare Nordjobb Norge    Tobias Ghersetti 1.1 – 10.10.2015

Projektassistent Nordjobb Norge   Nicholas Petersson 1.3 – 19.6.2015

Volontärer      Annie Stenberg  26.6 – 31.12.2015 

       Ivar Nilsson  1.9 – 31.12.2015 

       Íris Dröfn Brjánsdóttir  1.9 – 31.12.2015

NATIONELLA PROJEKTLEDARE:

Malene Murmann Høst, Danmark 

Mira Korhonen, Finland 

Jacob Mellåker, Färöarna 

Martin Mohr Olsen, Grönland 

Kristín Manúelsdóttir, Island 

Tobias Ghersetti, Norge  

Alma Sandberg, Sverige  

Tina Sjövall, Åland.

NATIONELLA PROJEKTASSISTENTER:

Ditte Plauborg, Danmark 

Jenna Rimpiläinen, Finland  

Jolanda Linsén, Finland 

Jenni-Mari Myllyniemi, Finland 

Þórgunnur Anna Örnólfsdóttir, Island 

Nicholas Lindh Petersson, Norge  

Cathrine Johnsen, Norge  

Erika Kjellberg, Norge 

Susanna Nyholm, Sverige  

Karin Biese, Sverige  

samt Aada Palo, Sverige 

Ida Eriksson, Åland

Nordjobbs organisation
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Nordisk Ministerråds Embedsmandskomité for 
uddannelse og forskning (EK-U) godkendte den 10. 
december Nordisk Sprogkoordinations aktivitetsplan 
2016. Dermed har Sprogkoordinationen alle 
strategiske og operationelle styringsdokumenter på 
plads.

EK-U har forlænget mandatet for 
Parallelsprogsgruppen frem til juni 2017 og har 
samtidigt givet en ny bevilling på DKK 100.000 til 
det nordiske tegnsprogsnetværk. Dermed forsætter 
Nordisk Sprogkoordinations koordinerende arbejde 
også for de to nævnte grupper af  centrale aktører.

Nordisk Sprogkoordinations aktiviteter har fokus på 
tre overordnede indsatsområder: 

1. nabosprogsforståelse, 2. lytteforståelse og 3. børn 
og unge. I tråd med de nye strategiske prioriteringer 
har Sprogkoordinationen samtidigt reduceret 
antallet af  aktiviteter mod til gengæld at afsætte flere 
midler til den enkelte aktivitet. 

Nordisk Sprogkoordination har i 2015 intensiveret 
sin koordinerende funktion i forhold til de centrale 
aktører og har udvidet antallet af  eksterne 
samarbejdspartnere i forhold til de enkelte 
aktiviteter. Dette arbejde fortsætter i 2016, hvor 
Sprogkoordinationen endvidere forstærker 
samarbejdet med Foreningen Norden i hvert af  
landende i forhold til kravet om national forankring 
af  aktiviteterne.

Nordisk Sprogkoordination forsætter rækken af  
nationale netværksmøder med Foreningen Norden. 
Sprogkoordinationen er sammen med Foreningen 
Norden vært for møderne med landenes sprog- og 
kulturaktører og har i 2015 gennemført møder i 
henholdsvis Reykjavik og Torshavn.

18 WWW.FNFNORDEN.ORG
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Aktiviteter og initiativer 

PROJEKT OM NABOSPROGSFORSTÅELSE 

Nordisk Ministerråd for Kultur (MR-K) har 
bevilget Sprogkoordinationen DKK 250.000 
til gennemførelse af  en pilotundersøgelse 
af  nabosprogsforståelse i praksis (NIP). 
Sprogkoordinationen har ansat en videnskabelig 
medarbejder, hvis undersøgelse skal påvise, hvordan 
faktisk internordisk kommunikation foregår, 
og hvordan forståelsesudfordringer håndteres. 
Pilotundersøgelsen forventes afsluttet den 31. maj 
2016 og skal danne baggrund for en beslutning om 
en eventuel større og omfattende undersøgelse. 

MINORITETSSPROGLIGHED

Nordisk Sprogkoordination støtter fra januar 2016 
også aktiviteter som inkluderer børn og unge med 
en anden sproglig og kulturel baggrund end nordisk. 
Sprogkoordinationen ønsker særligt at undersøge, 
hvordan barn og unge med minoritetsbaggrund 
inkluderes i undervisningen af  nabosprogsforståelse.

NORDISK SPROG- OG KULTURFESTIVAL

Nordisk Sprogkoordination arbejder med 
gennemførelsen af  en større Nordisk Sprog- og 
kulturfestival i 2017. Festivalen gennemføres med 
involvering af  og bidrag fra alle sprogsamabejdets 
centrale aktører.

NORDEN I SKOLEN

Norden i Skolen er blevet en helt central og 
samlende platform for nabosprogsundervisning 
i Norden. Sprogkoordinationen støtter og 
samarbejder fortsat om videreudviklingen af  
portalen. 

NORDISK FILMPORTAL

Nordisk Sprogkoordination støttede i 2015 et øget 
filmtilbud til skoler i hele Norden i samarbejde med 
Norden i Skolen. Filmtilbuddet skal være tilgængeligt 
for lærere og elever og vil stå klar til efteråret 2016.

NORDISKE FORSØGSKLASSER

Nordisk Sprogkoordination færdiggør i 2016 
projektet Nordiske Forsøgsklasser.Projektet 
skal udvikle en række eksempler på ideelle 
undervisningsforløb i dansk, svensk og norsk med 
særligt fokus på lytteforståelse. 

KOMMUNIKATION OG FORMIDLING

Nordisk Sprogkoordination fortsætter udviklingen 
af  den generelle kommunikationsindsats om det 
nordiske sprogsamarbejde. Sprogkoordinationen 
forstærker formidlingsarbejdet om aktiviteter og 
tiltag hos de centrale aktører og Nordplus Nordiske 
Sprog, Nordplus Junior samt Sprogkoordinationens 
egne tiltag.
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Nordiska biblioteksveckan är Nordens och 
Baltikums största högläsningsevenemang, som varje 
år genomförs i november. Grundkonceptet för 
Nordiska biblioteksveckan är högläsning ur samma 
nordiska litteratur på samma tidpunkt i alla nordiska 
och baltiska länder. År 2015 genomfördes Nordiska 
biblioteksveckan den 9-15. november för 19e 
gången. Måndagen den 9 november var den stora 
högläsningsdagen.

Året blev ett succéår, med över 2000 registrerade 
institutioner på hemsidan www.bibliotek.org. 
Då deltog skolor, bibliotek och skolbibliotek 
i Kura Gryning (högläsning för barn och 
unga om morgonen) och bibliotek och andra 
kulturinstitutioner i Kura Skymning (högläsning för 
vuxna om kvällen). 

Projektet har en stor spridning i antalet deltagande 
länder. I allt registrerade sig 15 länder (inklusive 
Färöarna, Åland och Grönland) till Nordiska 
biblioteksveckan 2015.

Sammanlagt deltog 2275 institutioner i Nordiska 
biblioteksveckan. Antalet steg från året innan och 
var det högsta antalet deltagare sedan 2010, vilket 
visar att projektet är välkänt, populärt och följer 
med sin tid. De flesta länder uppnådde ett högre 
antal deltagare än året innan och speciellt Grönland 
och Åland gjorde ett anmärkningsvärt resultat med 
de högsta deltagarantalen hittills. Antal enskilda 

Nunani Avannarlerni 
atugaateqarfinni 
sapaatit akunnerat

NORDISK
BIBLIOTEKSVECKA

personer som deltar i högläsningen har stigit 
markant allteftersom projektet stigit i popularitet 
bland skolor. Sannolikt är antalet deltagande 
personer över 150 000. I tillägg till statistiken 
genomförs Nordiska biblioteksveckan på många fler 
institutioner, dvs. det finns ett stort mörkertal bland 
deltagarna. 

Deltagande institutioner per land:

NORDEN

Sverige    366 

Norge    283 

Danmark    280 

Finland     133 

Island     121 

Åland     34 

Färöarna    14 

Grönland    10

BALTIKUM 

Litauen     534 

Lettland    356 

Estland     125

ÖVRIGA 

Tyskland    11 

Vitryssland   5 

Belgien    2 

Spanien    1
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Tema och texter
Temat för år 2015 var ”Vänskap i Norden” och tre 
böcker valdes till högläsningen. 

Kura Gryning för yngre barn: Våffelhjärtat av den 
norska författaren Maria Parr. 

Kura Gryning för äldre barn: Skriva i Sandin av 
den färöiska författaren Marjun Syderbø Kjelnæs. 
Boken nominerades till Nordiska rådets barn- och 
ungdomslitteraturpris 2013. 

Kura Skymning: Islänningasagorna. Utdrag ur de 
skandinaviska nyöversättningarna. 

Temat och valet av böckerna fick ett positivt 
emottagande och institutionerna inspirerades av 
att arbeta med texterna och vänskapstemat på 
många olika sätt. Vi gjorde en stor satsning för att 
involvera institutionerna och skapa interaktivitet 
med deltagarna. Vi använde oss av social media 
instagram och facebook genom att lansera 
en instagramtävling #nordbib15, där barnen 
uppmanades skicka in sina vänskapsbilder via 
hashtagget. Sammanlagt fick vi in 260 bilder från 
evenemang runtomkring i Norden och Baltikum. 

Materialutveckling
Vi lade allt mer vikt på materialutveckling och 
användningen av hemsidan eftersom hemsidan är 
den gemensamma samlingspunkten för Nordiska 
biblioteksveckans material. Vi kan se att besökande 
till hemsidan har stigit de senaste åren. Antal 
sessioner på själva högläsningsdagen steg med 
15% från tidigare år. Ökningen beror på det ökade 
materialutbudet på hemsidan istället för fysiska 
materialutskick. 

Vi har satsat på att utveckla mer digitala lösningar 
till det material som erbjuds till institutionerna. 
Istället för att skicka ut vykort och affischer till 
institutionerna (som vi gjort tidigare år) utvecklade 
vi följande material till hemsidan:

1. Bildmotivet till affischen, som är biblioteksveckans 
huvudsakliga marknadsföringsmaterial, illustrerades 
av Sara Lundberg

2. Visning av NRK:s TV-serie Vaffelhjarte på 
hemsidan www.bibliotek.org 

3. Vänskapspyssel, skapande aktiviteter bland 
barnen som bidrog till koppling mellan litteraturen 
och historien.
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4. Ett teatermanus av Våffelhjärtat skrivet av ”Unga 
teatern” i Finland för Nordiska biblioteksveckans 
bruk. 

5. Instagramtävlingen ”Vad betyder vänskap för dig” 
#NORDBIB15 var ett populärt verktyg för skolor 
och bibliotek att skicka in sina vänskapsbilder. 

6. Bilder och visualisering av konceptet. Vi 
gjorde ett filmklipp av olika sekvenser under 
Nordiska biblioteksveckan som används som 
marknadsföringsmaterial för nästa år. 

7. En omfattande idékatalog med aktivitetsförslag 
till skolor och bibliotek. Idékatalogen är en omtyckt 
inspirationskälla för institutionerna.

8. Alla textutdrag ur böckerna översattes till de språk 
som boken inte i förväg var översatt till. Dvs. texten 
fanns på svenska, finska, norska, isländska, danska, 
färöiska, grönländska, estniska, lettiska och litauiska.

NORDISKA BIBLIOTEKSVECKANS 

REFERENSGRUPP 2015

Anne Malmström, projektledare

Heidi Lønne Grønseth, skoleansvarlig 

Foreningen Norden Norge

Jonas David, skolansvarig Föreningen 

Norden Sverige

Susanna Puisto, informatör Pohjola-Norden, 

Finland

Stefán Vilbergsson och Thorgunnur Anna 

Örnólfsdóttir, projektledare Föreningen 

Norden Island 

Merete Riber, bibliotekarie Danmark

Peter Jon Larsen, generalsekreterare 

Föreningen Norden Danmark

Bror Myllykoski, generalsekreterare 

Föreningen Norden Åland

Annica Andersson, bibliotekarie 

Stadsbiblioteket Mariehamn, Åland

Marjun Patursson, bibliotekarie, Färöarna

Natasja Hvalsøe-Andresen, bibliotekarie 

Landsbiblioteket, Grönland

Marit Gunhild Sara, redaktör Davvi Girji, 

Norge (samiska språkområdet)

Kontaktpersoner i Baltikum:  Eha Vain, 

Kulturrådgivare, NMRs kontor i Estland 

Ieva Hermansone, Rådgivare, NMRs kontor i 

Lettland

Brigita Urmanaite, Projektkoordinator, NMRs 

kontor i Litauenn

Nordiska biblioteksveckan administreras av 
Föreningarna Nordens Förbund i samarbete med de 
nationella Norden-föreningarna. Referensgruppen 
bidrar med den nordiska litteraturkännedomen, 
idéutvecklingen och marknadsföring av projektet. 
Nordiska biblioteksveckan samarbetar även tätt med 
Nordiska Ministerrådets kontor i Baltikum, som gör 
ett väldigt fint arbete i spridningen av projektet i 
Baltikum. 

Nordiska biblioteksveckan finansieras av Nordiska 
Ministerrådet.
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Nordiska författarbesök är ett projekt som erbjuder 
nordiska skolor ett besök av en författare från ett 
annat nordiskt land. Föreningen Norden i Norge har 
initierat projektet och år 2014 övertog Föreningarna 
Nordens Förbund förvaltningen av projektet 
på nordiskt plan. Nordiska författarbesök har 
genomförts med stor succé under projektperioden 
maj 2014 - mars 2015. Sammanlagt genomfördes 
åtta författarbesök, ett i varje nordiskt land och 
självstyrande område. 

Via projektet ges elever mellan 10 och 16 år samt 
gymnasie-elever möjlighet till ett personligt möte 
med en nordisk författare. Projektet syftar till att 
förmedla nordisk litteratur och nordiska språk 
till barn och unga. Författarnas föredrag och 
upplevelsen av mötet med författaren och texten 
stimulerar de ungas intresse för och kännedom om 
nordisk barn- och ungdomslitteratur och kultur, 
samt främjar läslust. Ett nordiskt författarbesök ger 
också en god anledning för lärare att sätta fokus på 
nordisk kultur, språk och samhälle i undervisningen. 

Som en del av Nordiska Ministerrådets lyft 
för nordisk barn- och ungdomslitteratur har 
Föreningarna Norden fokuserat på att invitera 
nominerade författare till Nordiska Rådets barn- 
och ungdomslitteraturpris att turnera i Norden. 

Författarna besökte inom ramen för projektet 
grundskolor och gymnasier i Grönland, Norge, 
Färöarna, Sverige, Danmark, Åland, Island och 
Finland. Föreningarna Norden har ansvarat för 
genomföringen av författarbesöken nationellt. I 
Grönland stod NAPA – Nordens Institut i Grönland 
för arrangeringen.  

Sammanlagt deltog 2354 elever fördelat på 
35 skolor i Nordiska författarbesök under hela 
projektperioden år 2014-2015. Därtill arrangerades 
flera kvällsföredrag på bibliotek som i allt 
engagerade ytterligare ca 60 deltagare. Generellt 
kan man konstatera att nordiska författarbesök är 
ett fantastiskt sätt för elever att uppleva både nordisk 
kultur och nordiska språk. Eleverna blir inspirerade 
av det personliga mötet med författarna och 
författarbesöket bidrar till en ökad läs- och skrivlust 
hos unga. Det nordiska inslaget lämpar sig ypperligt 
som ett extra inslag i grannspråksundervisningen 
och gör språkinlärningen spännande och 
annorlunda. Samtidigt får författarna möjlighet 
att möta elever från ett annat nordiskt land och 
spridningen av nordisk kultur och litteratur når 
utöver det egna landets gränser.  

Projektet finansieras av Nordens Hus på Island/
Nordiska Ministerrådet. 

Nordiska
Författarbesök
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Författarbesök på Åland 23-24.3.2015

Författare: Andri Snær Magnason från Island 

Nominerad till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 

2014 för boken Tímakistan

193 elever deltog i författarbesöket

Författarbesök i Finland, Kuopio 18-22.5.2015

Författare: Gerður Kristný från Island 

Nominerad till bl.a. Nordiska rådets litteraturpris år 2012 

för boken Blodhingst och Västnordisk råds barn- och 

ungdomslitteraturpris i 2010 för boken Kirkegården

364 elever deltog i författarbesöken

Författarbesök på Färöarna, Eysturoy 16-18.3.2015

Författare: Aina Basso från Norge  

Nominerad till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 

år 2013

137 elever deltog i författarbesöket

Författarbesök på Island, Akranes 26-30.1.2015

Författare: Sofia Nordin från Sverige 

Nominerad till Nordiska rådets barn- och   

ungdomslitteraturpris 2014 för En sekund i taget

270 elever deltog i författarbesöket

Författarbesök i Sverige, Malmö och Lund  

23-27.2.2015

Författare och illustratör:  

Nuka K. Godtfredsen från Grönland  

Nominerad till Nordiska Rådets barn- och ungdomslitteraturpris 

2013 med boken Hermelinen

300 elever deltog i författarbesöket

Författarbesök i Danmark Holsterbro, Ringkøbing 

och Brande 17-19.3.2015

Författare: Sofia Nordin från Sverige 

Nominerad till Nordiska Rådets barn- och ungdomslitteraturpris 

2014 för boken En sekund i taget

460 elever deltog i författarbesöket

Författarbesöken 2015

I Norge och Grönland arrangerades 

författarbesöken redan hösten 2014. 
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Nordiska Nätverk (www.nordiskenet.org) är en 
web-portal, vars målsättning är att sammanföra 
nordiska medborgarorganisationer, projekt, 
föreningar, och institutioner samt övriga aktörer med 
nordiskt intresse till ett och samma ställe. Nordiska 
Nätverk är den första portalen i Norden, vars 
målsättning är att skapa en överblick över nordiska 
civilsamhällsaktörer, skapa nya nordiska nätverk 
och länka samman civilsamhället och det officiella 
nordiska samarbetet. I portalen kan organisationer 
finna varandra för att skapa samarbeten samtidigt 
som aktörer kan använda portalen för att finna 
information om organisationer inom olika 
verksamhetsområden.

Det nordiska samarbetet saknar en gemensam 
knutpunkt och översikt över organisationer och 
föreningar i civilsamhället. Det finns många 
organisationer som arbetar för liknande ändamål 
och som kunde ha stor nytta av att samarbeta. 
Portalen Nordiska Nätverk är ämnad till att 
fungera som en gemensam nordisk mötesplats för 
organisationer och föreningar, där organisationerna 
kan finna varandra och påbörja nya samarbeten.  

Projektets första fas är avslutad och i 2015 inleddes 
marknadsföringen av portalen. 

Vi utvidgade listan på ikke-registrerade aktörer 
genom intensiv sökning av kontaktinformation. 
Därefter utvecklade vi nyhetsbrev som sedan 
skickades ut till mottagarna. I nyhetsbrevet 
marknadsfördes Nordiska Nätverk och 
organisationerna uppmanades registrera sig på 
portalen samt sprida information i sina egna nätverk. 

NORDISKE 
NETVÆRK

FORENINGERNE NORDEN

På webbportalen är det möjligt att: 

Registrera sin organisation, institution eller 

förening 

Få översikt över andra civilsamhällsaktörer 

med nordiskt intresse genom en avancerad 

sökfunktion

Finna samarbetspartners

Genom registreringen få synlighet för sin 

organisation
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Vi gjorde även några marknadsföringsinlägg på 
facebook. En del marknadsföringsinsatser gjordes 
också under folkemötena i Almedalen i Sverige samt 
Arendaluka i Norge. 

Eftersom Nordiska Nätverk också vill 
profilera sig globalt översattes hemsidan och 
marknadsföringsbroschyren till engelska. Då vi 
uppnått en stor databas av nordiska organisationer 
kan marknadsföringen rikta sig till utländska 
organisationer som önskar finna nordiska 
samarbetspartners via portalen. 

Projektperioden fortsätter till 31.5.2016 och 
därmed fortsätter marknadsföringstilltagen 
under våren 2016. Marknadsföringen kommer 
att bestå av olika delar. Dels skall vi upprätta en 
facebooksida för Nordiska Nätverk, som möjliggör 
informationsspridningen av Nordiska Nätverk mer 
effektivt. Facebook ger också möjlighet för dialog 
och informationsförmedling på ett annat sätt än via 

hemsidan. Vi kommer att kontakta olika aktörer 
som skall hjälpa till med informationsspridningen 
av Nordiska Nätverk bl.a. det officiella nordiska 
samarbetet, nordiska ambassader samt andra 
relevanta nordiska aktörer. 

Antalet registrerade aktörer på portalen är ca 100 
och vår ambition är att antalet skall växa markant 
under våren 2016. Vi får feedback om att flera 
aktörer har behov av ett dylikt nätverk eftersom 
det saknas en överblick över nordiska aktörer 
samt svårigheten att finna nya samarbetspartners.  
Nordiska Nätverk har finansierats av 
Generalsekreterarens disponeringsreserv i Nordiska 
Ministerrådet.  Anne Malmström var projektledare 
och Kristín Ólafsdóttir/Henrik Wilén ansvarig för 
projektet.
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Aktiviteter
Alla FNUFs medlemsorganisationer samlades två 
gånger under året 2015, till vår- och höstmöte. 
Vår- och höstmöten är FNUFs högsta beslutande 
organ och där diskuteras bl.a. samarbetsmöjligheter 
och FNUFs verksamhet. Vårmötet arrangerades i 
Köpenhamn den 11-12.4 med Foreningen Nordens 
Ungdom och sekretariatet som värd för mötet. 
Höstmötet arrangerades i Stockholm den 3-4.10 
med FNUF Sverige som värd. Två representanter 
från varje medlemsorganisation deltog i respektive 
möten. 

I början av sommaren, 6-7.6 arrangerade FNUF 
ett seminarium om styrelsearbete i Finland på 
Hanaholmen nära Helsingfors. I seminariet 
deltog 29 unga från Island, Färöarna, Sverige, 

Föreningarna Nordens Ungdomsförbund (FNUF) är 
ett samarbetsorgan för de nationella Föreningarna 
Nordens Ungdom och knuten till Föreningarna 
Norden. Ungdomsföreningarna är lokaliserade i de 
nordiska länderna och självstyrande områdena.

Medlemsföreningarna 2015 var Foreningen 
NORDENs Ungdom (FNU) i Danmark, Pohjola-
Nordens Ungdomsförbund (PNU) i Finland, 
Ungmennadeild Norræna félagsins (UNF) i Island,  
Föreningen Nordens Ungdomsförbund (FNUF) 
i Sverige, Foreningen Nordens Ungdom (FNU) i 
Norge samt Norrøna Ungmannafelag Føroya (NUF) 
på Färöarna. SORLAK i Grönland och Föreningen 
Norden på Åland har även möjlighet att skicka 
ungdomar från sina respektive föreningar att delta i 
FNUFs verksamhet.

FNUF består av ett arbetsutskott på tre ungdomar 
från medlemsorganisationerna och en koordinator. 
Sekretariatet är placerat hos FNUFs moderförening, 
Föreningarna Nordens Förbund i Köpenhamn, en 
motsvarande paraplyorganisation för Föreningarna 
Norden. Efter vårmötet 2015 bestod arbetsutskottet 
av ordförande Iris Dager från Ungmennadeild 
Norræna félagsins i Island, vice-ordförande Jonas 
Roelsgaard från Föreningen Nordens Ungdom 
i Norge samt AU-medlem Morten Stemre från 
Norrøna Ungmannafelag Føroya. Arbetsutskottet 
utgör organisationens ledning och håller regelbundet 
kontakt via mail, Skype, samt fysiska möten 
flera gånger om året varav två är inför vår- och 
höstmötena. Sekretariatet består av en deltidsansatt 
koordinator. FNFs förbundssekreterare är 
koordinatorns förman.

Norge, Danmark och Finland. På programmet 
var föreläsningar, workshops, team-building, 
nätverkande och givetvis bastu och mölkky.

FNUF deltog också som medarrangör i en 
ungdomskonferens i Köpenhamn med namnet 
”Möjligheternas Norden”. Temat handlade om vilka 
möjligheter till mobilitet unga har i Norden vad 
gäller arbete, studier, praktik och frivilligt arbete. 
Konferensen var en uppföljare på föregående års 
konferens Nextjob Norden med Nordjobb som 
huvudarrangör samt UNR, NSU och FNUF 
som medarrangörer. Över 60 personer deltog i 
konferensen och unga från hela Norden fick lyssna, 
delta och nätverka i denna tre dagar långa konferens 
som bestod av en politisk paneldebatt, workshops, 
festtalare samt exkursion i Köpenhamn. 
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FNUF har även varit aktiv i Ungdomens 
Nordiska Råds presidium under hela året. Varje 
år väljer FNUF en ordinarie representant samt 
en suppleant till UNR presidiet. UNR presidiet 
möts fyra gånger om året i förbindelse med 
Nordiska rådets möten. Thorgny Arwidson från 
Sverige blev omvald till UNRs presidium som 
ordinarie observatör och Iris Dager blev omvald 
till suppleant. FNUF representanten följde och 
deltog också i välfärdsutskottets möten i Nordiska 
rådet. UNR- representanten deltog även i Nordiska 
rådets utskottsmöte på sommaren i Grönland. 
FNUF:s medlemsorganisationer var mycket väl 
representerade under UNR-sessionen i Reykjavik 
23-25.10. UNR sessionen arrangeras dagarna 
innan Nordiska Rådets session. Efter UNR 
sessionen deltog Iris Dager i Föreningarna Nordens 
Förbunds presidiemöte och där diskuterades bl.a. 
samarbetsmöjligheter mellan FNUF och FNF. 

Året avslutades traditionsenligt med Café Norden, 
denna gång på Island med Ungmennadeild 
Norræna félagsins som värd. Café Norden samlade 
46 unga nordbor till en helg i Reykjavik. Temat för 
helgen var ”Nordic noir” och unga fick ta del av 
ett intressant program med olika deckaraktiviteter 
såsom föreläsningar och workshops om deckarnas 
historia, deckarskrivning och plott. Deltagarna 
besökte även en filmstudio som visade och berättade 
om förloppet runt deckarrekvisiter; brända, skjutna 
och skadade kroppar eller kroppsdelar, vapen, o.s.v.

FNUF har också deltagit i sin moderorganisation, 
Föreningarna Nordens Förbunds förbundsmöte 
på Schæffergården i Köpenhamn i september. 
FNUF har rätt att delta med tre röstberättigade 
ombud under FNFs förbundsmöten, som kommer 
att avhållas vartannat år. FNUFs koordinator har 
också deltagit i FNFs direktörsmöten, som hållits på 
kansliet i Köpenhamn tillsammans med direktörerna 
från Föreningarna Norden. 

Politiskt arbete
FNUF har inlett ett mer aktivt politiskt arbete år 
2015. Under hösten antog FNUF ett uttalande om 
”gemensam nordisk rösträtt” som presenterades för 
UNR-presidiet under septembermötet i Oslo. UNR-
presidiet ställde sig enhälliga bakom uttalandet 
som därefter presenterades för Nordiska rådet. 
FNUF skall arbeta med politiska uttalanden i större 
utsträckning och från och med 2016 eftersträva att 
ge ett uttalande efter varje vår- och höstmöte. 

FNUF har också deltagit i politiska paneldebatter 
i två omgångar år 2015. Under våren deltog 
FNUF:s ordförande Iris Dager i den politiska 
paneldebatten under Föreningarna Nordens 
Förbunds jubileumskonferens med temat ”Framtid”. 
FNUF deltog även i den politiska paneldebatten 
under Möjligheternas Norden – konferensen med en 
representant från PNU: Karolina Lång. Genom det 
politiska arbetet vill FNUF föra fram civilsamhällets 
ståndpunkter i ungdomsfrågor och delta aktivt i 
samhällsdebatten. 

Ny hemsida och logga
Under vårmötet lanserades FNUFs nya hemsida 
och nya webbadress på www.fnuf.org. Den nya 
hemsidan är mer modern och användarvänlig 
än den tidigare hemsidan. Den nya loggan följer 
Föreningarna Nordens nya grafiska riktlinjer och 
använder en av de mer ungdomliga färgerna från 
den grafiska färgpaletten. Nu kan FNUF igenkännas 
visuellt tillhörande den ”nordiska” familjen genom 
användning av globen som är kännetecknande för 
Föreningarna Norden. 

FNUF har också arbetat med sin externa 
kommunikation på olika plan. Twitterkontot med 
#FNUFNorden används då FNUF deltar i olika 
evenemang. FNUF har också upprätthållit sin 
facebookprofil FNUF Norden med uppdateringar 
och informationsspridning.
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Nordisk  
informasjonskontor  
Sør-Norge 
Informasjonskontoret utgir nyhetsbrev hver 14. 
dag om nordiske aktiviteter, prosjekter og nyheter i 
egen region og Norden for øvrig. Kontoret har holdt 
flere presentasjoner om nordisk samarbeid og om 
kontorets virksomhet. Kontoret har informert om 
nordiske støtteordninger til offentlig sektor, grupper 
og enkeltpersoner. 

Under Arendalsuka var informasjonskontoret 
medarrangør av det internasjonale kulturseminaret 
«Nasjonal kunst- og kulturpolitikk i internasjonal 
utakt?» og arrangementet «Debatt om den store 
kulturdebatten». Kontoret inviterte videre til en 
nordisk mingleaften. De nordiske institusjonene 
hadde felles informasjonsstand og kontoret stilte 
med personale.

Kontoret arbeider med tilrettelegging for Arendal 
kommunes og Aust-Agder fylkeskommunes 
vennskapssamarbeid med Rezekne i Latvia. I 2015 
organiserte kontoret en ukes jobshadowing 

i Arendal for ansatte fra omsorgssektoren i Rezekne 
og et politisk besøk fra Rezekne til Arendal. 
Informasjonskontoret utgir  «Norge leser nordisk», 
et årlig studiehefte om nordisk litteratur. 

Heftet brukes av lesesirkler og bibliotek over hele 
landet. Det ble også organisert et besøk av forfatter 
Kristine Næss under Nordisk bibliotekuke. 

Kontoret har arbeidet med prosjektadministrasjon i 
følgende prosjekter i 2015: "Det nordiske måltid" om 
måltidsturisme, Interreg ØKS prosjektet «Chinavia 
II», forprosjektet Support og Interreg ØKS 
prosjektet KOBRA, som skal kartlegge, analysere 
og iverksette tiltak for møte fremtidens kompetanse i 
Kattegat-Skagerrak. 

Personalressursen er 1,9 stillinger. 

NORDISKA INFORMATIONSKONTOR

Kontor    NMR  Övrig finansiering Totalt  %

Alta (NOK)   238 500 1 807 643  2 046 143 11,5 

Arendal (NOK)                   238 586 1 598 732  1 837 318 13 

Göteborg (SEK) 250 000 250 000  250 000  500 000 50 

Umeå (SEK)   278 217    517 104   795 321  35 

Jyväskylä (EUR)  28 623     28  623  14 838   43 461  65 

Vasa (EUR)    28  623     64 189       92 808           31 

Akureyri (DKK)   213 895   209 244  423 139  51 

Flensborg (EUR)      28 623  88 127      116 750           25   
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Nordisk informasjonskontor 
i Nord-Norge / Davviriikka-
laš diehtojuohkinkantuvra 
Davvi-Norggas  
Etter at Nordisk informasjonskontor i Nord-Norge 
i 2014 fikk eget samisk navn, markerte vi dette med 
et samisk- nordisk seminar i Alta i februar 2015.  
”Sapmi – en veiviser for tettere nordisk samarbeid”? 
Til dette seminaret fikk informasjonskontoret samlet 
de tre sametingspresidentene fra Norge, Sverige 
og Finland. I tillegg deltok parlamentarikere fra 
Nordisk råd i Sverige og Norge i tillegg til Arktisk 
råd på Stortinget. Også forskere og mediefolk fra de 
nordlige områder deltok på seminaret.

For øvrig har kontoret arbeidet med prosjekter 
innen kultur, næring og politikk på Nordkalotten og i 
Barentsregionen.  

BARENTS PRESS

Barents Press arrangerte, i samarbeid med NiNN, to 
kurs for russiske og norske journalister. 

1. "Demokrati på norsk" i september 2015

2. "Bli en god gravejournalist" i Kirkenes og på   
Lillehammer i oktober 2015.

NORDKALOTTSAMARBEIDET 

Nordkalottsamarbeidet er en av hovedpilarene 
for NiNN, og Nordkalottkonferanswen 
som arrangeres annet hvert år er en viktig 
arena for dette samarbeidet. NiNN er norsk 
samarbeidspartner for konferansen og deltar i 
presidiet for Nordkalottkonferansen som i 2016 er 
i Kemi Finland som skal handle om Nordkalottens 
kulturarv.

I samarbeid med Foreningen Norden har kontoret 
ledet en lesesirkel om nordisk litteratur der vi samlet 
rundt 15 deltakere over 4 kvelder høsten 2015. 
Kontoret er engasjert i prosjektet Norden i skolen 
om matkasting og har sendt informasjon til 24 skoler 
i Nord-Norge om å delta i klimaduellen. Kontoret 

har påtatt seg oppgaven å få oversatt teksten i 
Norden i skolen sin Klimaduell til samisk.

En viktig del av kontorets virksomhet er å informere 
om Nordisk kulturfond og Kulturkontakt Nord. I 
tillegg har kontoret deltatt aktivt i prosessen rundt 
omorganisering og effektivisering av det nordisk 
samarbeidet i regi av NMR.

Nordiskt  
Informationskontor  
Göteborg 
Under året har det genomförts ett stort antal 
medlemsaktiviteter och möten.  Vi har anordnat 
ett antal seminarier b.la. i nordiska språk ”Bruk 
skandinaviskt” med Espen Stedje och Rune Carlsson 
och tillsamman med Finlandssvenska föreningen 
i Göteborg anordnade vi seminariet ”Gustaf  
Mannerheim - Marskalk av Finland”.

Som vanligt medverkar Nordiskt 
Informationskontor/Föreningen Norden Göteborg 
på Bokmässan tillsammans med Föreningen 
Nordens centralförbund i Stockholm. 

För att uppfylla vårt åtagande gentemot Nordiska 
Ministerrådet och Västra Götalandsregionen följer 
vi två spår i vår informationsverksamhet. Ett spår 
bygger på informations-arbete och det andra på 
olika former av projektsamarbeten, vilka tar avstamp 
i Nordiska ministerrådet och Nordiska rådets 
ordförandeprogram.  

SOCIAL ENTERPRISES IN PARTNERSHIP WITH 

THE BUSINESS COMMUNITY (SEBCO)

Europa står inför utmaningar som kräver lösningar 
som kombinerar ekonomiska, sociala och 
miljömässiga aspekter. Det övergripande målet är att 
skapa en stark och konkurrenskraftig social sektor. 
Projektet har partners i Sverige, Lettland och Polen. 
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NORDISKT UNGDOMSFORUM

Syfte med Nordiskt ungdomsforum är att skapa 
en kommunikationsplattform för kommunernas 
ungdomsfullmäktigeledamöter, mellan ungdomar 
och Nordiska Rådet och Nordiska ministerrådet.  
Projektet Nordiskt Ungdomsforum syftar till att 
stärka samhörigheten och göra Norden till en del av 
ungdomars mentala karta. Nordiskt ungdomsforum 
syftar också till att ge en insikt i vad nordiskt 
samarbete är och hur vi kan skapa förutsättningar 
att se det nordiska samarbetet i en europeisk 
gemenskap. 

Nordiskt informationskontor Göteborg sprider 
och utgår ifrån den Nordiska modellen, som vi 
valt att kalla ”The Nordic Way”. Föreningen 
Norden har tillsammans med Svenska Institutet och 
tankesmedjan Global Utmaning tagit fram skriften 
”The Nordic Way- Global Crossroads and capability 
to change”, som belyser frågeställningar som: 

Har Norden förmågan att bli en global 

framtidsregion?

Vilken kapacitet behövs för att möta morgondagens 

utmaningar? 

Skriften har distribuerats till ambassader och 
institutioner runt om i världen och är Nordiskt 
Informationskontor och Föreningen Nordens bidrag 
till att profilera Norden. 

Nordiskt Informationskontor har arbetat 
tillsammans med partners i Nigeria för att 
ta fram en ansökan till ett projekt ”the next 
step” med syfte att ta metoder och resultat 
från Nordiska Ungdomsforum och kombinera 
dem med det Nigerianska sättet att arbeta med 

ungdomsdemokrati, på olika nivåer i samhället. 
Implementeringsprojektet kommer att skapa 
en kombinerad plattform för utveckling och 
genomförande av begreppet ungdomsforum och 
väcka förståelse för gränssnitt mellan de nordiska 
och nigerianska ungdoms plattformar. Projektet har 
även som mål att sprida ”The Nordic Way” och att 
profilera Norden i världen som en region där de 
sociala värdena tillsammans med en stark tillväxt 
skapar en samhällsmodell vi kan vara stolta över. 

Utbildning, livslångt lärande och folkbildning skapar 
ökade möjligheter att ta tillvara sin kompetens i 
livet. Genom samverkan med våra grannländer 
vill vi hjälpa till att finna nya lösningar för att 
bryta utanförskap och stärka kopplingen mellan 
utbildning och arbetsliv. I våra grannländer finns 
många goda exempel på hur man kan få ut unga i 
praktik, skapa ferieplatser och få mentorer. Vi gör 
informationsinsatser riktade mot skolpersonal och 
ungdomar.

Nordiskt Informationskontor Göteborgs mål är 
att vara en stark kunskapsbank och arena för 
internationella samarbeten i regionen med fokus 
på arbetsmarknad, utbildning och kultur för unga. 
Som en fristående aktör, utan koppling till ett 
specifikt verksamhetsområde, kan vi vara med och 
överbrygga de stuprör som ofta stänger in kunskap 
och erfarenhet inom en viss bransch. Vi involverar 
ett stort antal olika aktörer från skilda nivåer. Att få 
med civilsamhälle, näringsliv och akademi är viktigt 
för att skapa en bred kunskapsbas med flera olika 
perspektiv.
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Nordisk informationskontor 
i Akureyri 

PROJEKT NORDISKT UNGDOMSFORUM

Nordisk informationskontor i Akureyri arrangerede, 
i februar 2015, seminariet Nordisk ungdomsforum 
i samarbejde med deltagere fra i projektet Nordisk 
ungdomsforum som blev afholdt i forbindelse med 
Nordisk Sessions åbning 2014 hvor de unge mødte 
politikere og ministre og fik lejlighed til at drøfte og 
diskutere de unges vigtige sager.

På seminariet forsatte de unge diskussionen som 
startede i Stockholm og nu med islandske politikere, 
embedmænd, flere unge og andre i Nord-Island. 

Den 23. marts 2014, på Nordens dag, afsluttede vi 
projektet i Akureyri hvor sammenklippet film fra 
hele projektforløbet bliver vist.

NORDISKE FILMDAGE I AKUREYRI

Nordisk informationskontor, i samarbejde med 
Akureyris Filmklub, Kvikyndi, og Danmarks-, 
Norges- og Sveriges ambassader i Reykjavík og 
firmaer i Akureyri, stod for Nordiske filmdage i 
Akureyri dagene 15.- 20. oktober 2015. Dette var 
anden gang som Nordiske filmdage blev afholdt 
i Akureyri og de bliver forhåbentlig til en årlig 
begivenhed. Filmdagene var godt besøgte og som 
noget nyt i år blev alle 10. klasses elever i Akureyri 
inviteret til formiddags filmforevisning hvor de så 
den svenske film ”Min lilla syster”. Mellem 230 og 
240 elever og lærere mødte op kl. 08:30 den 19. okt.

GRAN, GRAFÍK NORDICA

Nordisk informationskontor har deltaget aktivt, 
de sidste to år, i projektet GraN, Grafík Nordica, 
som består af  en gruppe grafikkunstnere og 
kunstinteresserede personer i Island, hvis mål var at 
at værne om grafisk kunsten i de nordlige områder, 
Grønland, Island Færøerne, Norge, Danmark, 
Sverige og Finland. Dette værn ville gruppen opnå 
med stiftelse af  nordisk kontaktnet, grafikudstillinger 
og udgivelse af  kataloger i forbindelse med 
udstillinger. Nordisk kulturfond ydede støtte til 
forberedesler til stiftelese af  kontaktnettet som 
afholdt møder i Akureyri, med deltagere fra 
Danmark, Finland, Norge, Sverige, Grønland og 
Island, dagene 24. og 25. okt. 2015. 

I forbindelse med stiftelse af  kontaktnettet var 
fernisering på Kunstmuseet i Akureyri den 24. okt. 
hvor 24 nordiske grafikske kunstnere udstillede 
deres værker. Nordisk informationskontor udgiver 
nyhedsbreve med bl.a. nordiske nyheder, aktuelle 
begivenheder og aktuelle fondes deadlines. Kontoret 
sætter ind information på kunstgruppers og andres 
FB-sider og ind på egen FB-side information 
om støttemuligheder til institutioner, grupper og 
enkeltpersoner.

Kontoret deltog i Nordplus seminar i Reykjavík 
i januar 2015 og formidlede kontakter derefter. 
Kontoret deltog i Norden i Skolens projekt 
„Kampen mod madspild“ i 2015 hvor projektets 
pilotskole blev Glerárskóli i Akureyri. Kontoret 
arrangerede Kulturkontakt Nords informationsmøde 
om støtteordninger i Akureyri i oktober 2015.

Nordisk informationskontoret i Akureyri har en 
stilling på 100% som snart skal ned på 50%. 
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Nordisk Informationskontor 
i Sønderjylland/Sydslesvig

INFORMATIONSARBEJDE

Nordisk Informationskontor i Sønderjylland/
Sydslesvig (NISS) fik i 2015 en ny hjemmeside 
www.nordisk-info.de og har også oprettet en side 
på facebook. På hjemmesiden informeres bl.a. 
om kontorest aktiviteter, det nordiske samarbejde 
og støtteordninger. NISS var synligt i lokale og 
regionale aviser via presseartikler, 2 kronikker om 
nordiske emner og beretninger om vores kulturelle 
arrangementer

NISS’ medarbejdere rejte til Nordisk Råds sessionen 
i Reykjavik i oktober 2015, hvor der også var et 
møde med FNF og de andre Informationskontorer. 
Tillige deltog vi i kommunikationsseminaret i Riga 
(maj) og København (november).

Lokalt deltager NISS i den grænseoverskridende 
”Faggruppe for Sprog og Interkulturel 
Kommunikation.” Kontorets leder har holdt 
foredrag eller var taler til arrangementer 
fra Grænseforeningen i Odense og omegn, 
Grænseforeningen i Aabenraa og til en 
udstillingsåbning i Göttingen i forbindelse med en 
nordisk filmfestival.  

Den 22. oktober modtog NISS en hæderspris af  
Slesvigsk Samfunds Fond for gennem årene at 
have formidlet nordisk kultur, sprog og historie til 
befolkningen i Sønderjylland/Sydslesvig.

PROJEKT

NISS kulturelle årsprogram omfattede:

En færøsk forfatteraften med Lisbeth Nebelong.

En færøsk mad og filmaften i samarbejde med SSF 
og Mikkelberg.

En fotoudstilling ”Grønland for 100 år siden”. En 
eftermiddag blev der fortalt eventyr fra Grønland 
og oprettet en skype-forbindelse til børnehjemmet i 
Uummannaq.

Den grænseoverskridende litteraturfestival 
”litteraturfest.nu 2015” med 5 forfattere fra Åland, 
Island, Sverige og Danmark.

En kunstudstilling med glaskunst fra Danmark og 
Tyskland i samarbejde med Sydslesvigsk danske 
Kunstforening. Udstillingen blev vist i forbindelse 
med litteraturfestvialen.

En politisk konference om Mindretal i Norden i 
samarbejde med SSW, med repræsentanter fra det 
samiske, finlandsvenske og danske mindretal. Den 
samiske repræsentant, John Harald Skum, kom 
fra Informationskontoret i Alta. Konferencen blev 
afsluttet med en nordisk middag. Brita Julianne 
Skum bidrog med et musikalsk indslag (samisk 
folkesang joik).

Biffen: NISS gav en introduktion til Inuit legenden 
”Atanarjuat – the fast runner”.

En julekoncert med Frøya Gildberg på Dansk 
Centralbibliotek.

Til alle arrangementer kom der samlet ca. 3200 
gæster.

Kontoret har 3 medarbejdere på deltid (ugentlige 
arbejdstimer: 3½, 20 og 28). 

Nordiskt  
informationskontor i 
Jyväskylä 
Kontoret koordinerar nordiskt samarbete i 
Jyväskyläområdet. Under året 2015 ordnades 
det inte några större evenemang/seminarier på 
grund av små resurser, men kontoret var med i 
planeringsgruppen för en evenemangsserie på 
temat Språk, kultur och litteratur. Serien innehöll 
sex kulturkvällar med olika teman som gällde 
språk, kultur eller litteratur. Serien förverkligades 
i samarbete med Mångkulturellt Centrum Gloria 
i Jyväskylä, Centret för konstfrämjande i Finland, 
Författarförening i Mellersta Finland och Jyväskylä 
stadsbibliotek.
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Infokontoret medverkade också på kulturveckan 
Athenis Finlandiae i Jyväskylä i september 2015, 
koordinerade två besök av författargästen Maria 
Turtschaninoff i Mellersta Finland under nordiska 
biblioteksveckan i oktober och ordnade i november 
en kulturkväll på temat Danmark. 

Infokontoret informerade också lokala konstnärer/
individer, offentliga sektorn och andra instanser 
om nordiska bidragsmöjligheter samt hjälpte hitta 
samarbetspartner i Norden via kontorets breda 
nätverk. Kontoret använde sociala medier, närmast 
Facebook som medel för att sprida information om t 
ex ansökningstider för olika bidrag/stödmöjligheter.  

Nordiskt  
informationskontor i Vasa
Nordiska informationskontoret i Vasa har under 
verksamhetsåret 2015 informerat om aktuella 
nordiska frågor och delat ut den information 
som uppkommit i olika sammanhang  och som 
föreningen Pohjola-Norden , FNF, Nordiska 
ministerrådets kommunikationsavdelning 
förmedlat till information. Information har 
gjorts synligt i lokalmedia , föreningar, skolor 
. Informationskontoret i Vasa har även hållit 
kontakt och planerat samarbete med andra 
informationskontor eller nordiska arrangörer. 
Pohjola-Nordens och därmed informationskontorets 
www-sidor är under arbete vilket orsakat att www-
sidor inte aktivt använts. Informationskontoret har  
Facebook.

Informationskontoret har arrangerat och deltagit 
som medarrangör i flera seminarier och möten. 
Efter att ha genomfört projektet Nordiskt 
ungdomsforum 2014-15 har man speciellt lagt 
tyngdpunkten i frågor om ungdomens delaktighet 
i samhällsfrågor, politik ,kultur och skolning  med 
seminarier - som t.ex. isländska ungdomspolitiker 
deltog i via skype - och paneldiskussioner. 

Kontakt med näringsliv i Österbotten och ökandet 
av intresset för Nordjobb har varit viktiga frågor 
för informationskontoret samt  möjligheterna att 
förmedla samarbetsmöjligheter  inom nordiska 
kulturarrangörer . Kulturarrangemang har 
ordnats t.ex. i samarbete med Kulturkontakt 
Nord och Walhalla och lokala arrangörer för t.ex. 
litteraturfester. För Nordiska biblioteksveckan 
producerade informationskontoret Pippi-kalas 
i bibliotek och skolor med film och diskussion. 
Informationskontoret  producerade en Pippi 
Långstrump 70-års utställning som reste omkring i 
österbottniska bibliotek .

Informationskontoret har deltagiti i Nordiska 
Råds kommunikationsseminarie i Köpenhamn 
(november).

Kontoret har en verksamhetsledare men ingen 
annan personal. Kontoret flyttade till nya 
utrymmen. Detta orsakade mycket arkivarbete.
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ORKESTER NORDEN
Orkester Norden inledde sin verksamhet 1993 som 
ett samarbetsprojekt mellan FNF, Lions i Norden, 
Norsk musikråd och Svenska Rikskonserter. ON:s 
mål är att stärka samhörigheten mellan nordisk 
ungdom, utveckla kunskapen om nordisk musik och 
synliggöra det nordiska kulturarvet. 2013 bildades 
Föreningen Orkester Norden vars uppgift är att 
säkra ON:s fortsatta verksamhet. Orkester Norden 
har sedan 2013 administrerats av Musikkens Hus 
i Aalborg som är värd för orkestern fram till 2018. 
FNF:s representant i styrelsen är Bente Dahl.

VÄNORTSSAMARBETET
Vänortssamarbetet mellan kommuner och frivilliga 
organisationer har genom åren varit en viktig del 
av Föreningarna Nordens verksamhet. Samarbetet 
ger möjlighet att föra samman folk på lokal och 
kommunal nivå och skapa nätverk över hela Norden. 
Till följd av kommunsammanslagningar, ansträngd 
kommunal ekonomi och avtagande intresse har 
samarbetet minskat i omfång. 

ÖVRIGT SAMARBETE

SAMARBETSPARTNER I 
NÄROMRÅDENA
Idag finns det Norden-föreningar i Estland, 
Lettland, Litauen, St Petersburg och i Petrozavodsk. 
De samlar nordiskt intresserade medlemmar, 
informerar om Norden och håller kontakt till de 
nationella föreningarna i Norden. De baltiska 
ländernas engagemang i Nordiska biblioteksveckan 
har fortsatt att öka och projektet är populärt i alla 
tre länder. FNF:s samarbetar kring biblioteksveckan 
med de nordiska informationskontoren i Tallin, 
Vilnius och Riga.



37 FÖRENINGARNA NORDENS FÖRBUND  |  ÅRSBERÄTTELSE 2015



38 WWW.FNFNORDEN.ORG

 

 

København 29.04.2015 

Nordisk Fremtidstænketank 
Foreningerne Nordens Forbund indstiller til de nordiske forskningsministre, ministrene for nordisk 
samarbejde og Nordisk Ministerråd, at der oprettes en fællesnordisk tænketank med fokus på fremtidens 
nordiske samfund. Tænketankens formål er: 

 At være opdateret med den seneste forskning inden for den teknologiske og samfundsmæssige 
udvikling både fra de nordiske universiteter og universiteter i resten af verden. 

 At skabe en partipolitisk neutral mødeplads mellem forskere, politikere, statsadministrationer, 
partier og NGO’er i Norden, således at universiteternes forskning kan komme samfundsudviklingen 
til gode. 

 At afholde workshops, seminarer og konferencer, hvor forskere, politikere, embedsmænd og 
NGO’er fra Norden kan arbejde med fremtidsspørgsmål og politikudvikling.  

 At styrke det konkrete nordiske samarbejde og den nordiske udveksling af viden, ikke mindst inden 
for forskningsverdenen. 

 At samarbejde med tænketanke både i Norden og resten af verden. 
 At styrke videnskabeligheden i Norden. 
 At udfordre vanetænkningen i Norden. 
 At udvikle fremtidsscenarier for Norden. 
 At formidle tænketankens arbejde i samarbejde med kulturlivet og folkeoplysningen, således at 

udviklingen kommer til at give mening for folk. 
 At bidrage til, at nordiske værdier kommer til at præge den globale udvikling. 

Tænketanken bør finansieres af de nordiske lande i fællesskab, således at den holdes fri af kommercielle 
interesser. Ledelsesstrukturen skal være demokratisk og aktiviteterne transparente. 

Baggrund 
Det demokrati, vi kender, er et produkt af industrisamfundet. Nu ændres teknologierne fundamentalt, og vi 
er nødt til at gentænke en række demokratiske institutioner, herunder nationalstaterne, hvis de skal kunne 
løse de det 21. århundredes udfordringer i en globaliseret verden. 
 
På universiteter og i virksomheder i hele den vestlige verden samt Østasien udvikles fremtidens BINK-
teknologier: Bio-, Info-, Nano- og Kognitive teknologier. De nye teknologier åbner muligheder, der ville have 
været urealistisk science fiction for blot en generation siden. Hvis vi vælger og handler rigtigt, kan vi få langt 
bedre sundhed, materiel velstand til alle, energiforbrug uden forurening, op mod 100% genanvendelse, 
selvkørende biler, tænkende og lærende robotter – kort arbejdstid og ekstensiv til familie og leg. 
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Men teknologierne åbner også for ufattelige magtkoncentrationer, den totale overvågning af alle ned i 
mindste detalje, samt økonomiske monopoler og global ulighed, som kan underminere vores demokrati og 
personlige friheder. 
 
De Nordiske lande er blandt de lande i verden, som har fået mest ud af industrialderen. Vi har udviklet 
konkurrencedygtige industrier, industrialiseret landbruget og skabt samfunds- og økonomiske strukturer, 
som giver det enkelte menneske og familierne nogle af verdens bedste muligheder for at trives i 
industrisamfundet. 
 
I disse år overtages det meste af industriarbejdet af robotter, software og apps, og inden for de nærmeste 
10-20 år vil også en lang række funktionærjobs overtages af software og apps. Samtidig globaliseres 
økonomien, og bl.a. betyder den digitale udvikling, at nationalstaternes grænser og suverænitet 
undermineres; digital information koster ikke noget at sende kloden rundt, og fx penge er allerede i dag 
omformet til ren elektronisk information. Nationalstaterne, der er sat i verden som garanter for vores 
retssikkerhed, menneskerettigheder og demokrati, kommer derfor til at forandres, og deres rolle vil ændre 
sig fundamentalt, uanset om vi vil det eller ej. Desuden står kloden over for en række miljø- og 
klimamæssige udfordringer. 
 
I de nordiske lande har vi unikke muligheder for at udnytte vores økonomiske, forskningsmæssige, 
kulturelle og menneskelige ressourcer til at gå forrest med at udvikle de økonomiske og samfundsmæssige 
strukturer, som kan garantere retssikkerhed, menneskerettigheder, demokrati og økologisk bæredygtighed 
i fremtidens globale, digitale økonomi, og i takt med at BINK-teknologierne udvikles. De enkelte nordiske 
lande er for små til at gøre dette alene, kun gennem øget samarbejde kan de nordiske lande skabe det 
momentum, der er nødvendigt for at kunne bidrage til at forme den globale udvikling. 
 
Derfor indstiller Foreningerne Nordens Forbund til oprettelsen af Nordisk Fremtidstænketank. 
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København, d. 29.04.2015 
 

 

 

Indstilling til Nordisk Råd vedr. forslag om medborgerinitiativ 

 

Foreningerne Nordens Forbund foreslår Nordisk Råd at arbejde for en ordning og fremme et forslag derom, 
som gør det muligt for en gruppe nordiske medborgere at fremme medborgerforslag til behandling i 
Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. 

Et medborgerinitiativ er et værktøj til mere direkte borgerinddragelse i den politiske proces. 
Medborgerskab -og inddragelse er centrale dele af den nordiske model. De nordiske medborgeres aktive 
politiske deltagelse er en grundforudsætning for vores demokratiske sammenhold. Nærheden mellem den 
individuelle medborger og beslutningsprocesserne er noget, vi skal være stolte over. Men endnu mere kan 
gøres for at styrke medborgerdeltagelsen i den politiske proces yderligere. En ordning, der muliggøre et 
nordisk, transnationalt medborgerinitiativ, vil styrke medborgerskabet i Norden yderligere. Muligheden for 
et nordisk medborgerinitiativ vil ikke blot forstærke de nordiske institutioners demokratisk legitimitet, det 
vil også medføre en øget bevidsthed blandt de nordiske borgere om deres fælles udfordringer og en 
forståelse for fælles løsninger herpå.   

Nationalt og regionalt set i Europa er der adskillige eksempler på medborgerinitiativer. I nordisk perspektiv 
er det f.eks. i Finland muligt for 50.000 finske statsborgere at forelægge Riksdagen et lovforslag. Der findes 
også eksempler på denne type af direkte medborgerindflydelse på lokal niveau i de nordiske lande. På 
nuværende tidspunkt savnes dog lignende muligheder til medborgerindflydelse på nordisk niveau. Det 
europæiske Borgerinitiativ det eneste eksempel på muligheden for et transnationalt medborgerinitiativ. 
Forordningen som trådte i kraft den 1. april 2012 giver borgere i EU mulighed for at opfordre Europa-
Kommissionen til at fremsætte et lovforslag. På nuværende tidspunkt har tre europæiske borgerinitiativer 
nået 1 million godkendte støtteerklæringer. 

Foreningerne Nordens Forbund foreslår Nordisk Råd at arbejde for en ordning og fremme et forslag derom, 
som gør det muligt for en gruppe nordiske medborgere at fremme medborgerforslag til behandling i 
Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. 
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15.	oktober		2015		
Vedr.:	Uttalelse	om	felles	personnummersystem	
	
Foreningen	Norden	Norge	vedtok	på	landsstyremøte	25.	september	2015	å	
oppfordre	Nordisk	råd	til	å	arbeide	for	et	fellesnordisk	personnummersystem.	
Foreningen	oppfordrer	søsterforeningene	til	å	tilslutte	seg	uttalelsen.		
		
”Felles	personnummersystem	i	Norden	
	
Vi	trenger	stadig	oftere	personnummer	i	ulike	sammenhenger.	Det	merker	vi	når	vi	
flytter	over	grensene	i	Norden.	Skal	vi	ha	jobb,	åpne	bankkonto	eller	registrere	
adresse,	må	vi	ha	et	personnummer	i	det	landet	vi	kommer	til.	
	
Det	er	i	dag	mange	som	jobber	på	tvers	av	grensene,	ikke	minst	ungdom	som	har	
sommerjobb	i	et	naboland,	blant	annet	via	Nordjobb.	For	å	få	skattekort,	kreves	det	
et	midlertidig	personnummer.	Har	du	ikke	et	skattekort,	blir	du	trukket	50%	i	
skatt,	om	du	i	det	hele	tatt	får	utbetalt	lønn.	
	
Myndighetenes	behov	for	god	personkontroll	har	gjort	at	det	å	skaffe	seg	et	
personnummer	ofte	er	en	omstendelig	og	lite	smidig	prosess.	I	Norge	må	du	
eksempelvis	personlig	møte	opp	på	et	av	42	utvalgte	skattekontorer	som	har	dette	
som	oppgave.	Du	må	legitimere	deg	med	enten	pass,	nasjonalt	ID-kort,	eller	
førerkort,	samt	en	signert	og	stemplet	utskrift	som	ikke	må	være	eldre	enn	tre	
måneder,	fra	folkeregisteret	i	hjemlandet.		
	
Tildeling	av	personnummer	er	først	og	fremst	en	praktisk	ordning	for	
personidentifisering,	ikke	et	spørsmål	om	statsborgerskap	eller	oppholdstillatelse.	
Alt	burde	derfor	ligge	til	rette	for	at	vi	sammen	kan	finne	frem	til	en	mer	smidig,	
mindre	byråkratisk	og	mindre	kostbar	ordning.		
	
Foreningen	Norden	oppfordrer	derfor	Nordisk	råd	til	å	arbeide	for	et	fellesnordisk	
personnummersystem	i	Norden.”	
	
Med	vennlig	hilsen	
	
Espen	Stedje	
generalsekretær	
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København 29. april 2015 

 

Til de nordiske forskningsministre 
Til de nordiske undervisningsministre 
Til de nordiske samarbejdsministrene 
Cc Generalsekretær Dagfinn Høybråten 
 

Ang. fjernelse af bidrag til Nordisk Sommeruniversitet 

Foreningerne Nordens Forbund (FNF) skal med denne henvendelse foreslå de nordiske 
forskningsministre/undervisningsministre og samarbejdsministre, at beslutte at de ikke vil tilslutte sig 
og følge EK-Us beslutning fra december 2014 om at fjerne økonomisk bidrag til Nordisk 
Sommeruniversitet (NSU) fra og med 2016. 

Nordisk sommeruniversitet er en af de ældste og mest sejlivede nordiske samarbejdsformer, stiftet i 
1950, før Nordisk Råd. I gennem 65 år har NSU været banebrydende for nye forskningsområder og 
for nordisk samarbejde, og generationer af unge forskere har indledt deres første samarbejde over 
de nordiske landegrænser via NSU.  

NSUs arbejdsform har fra starten af været tværvidenskabelig og demokratisk og har således 
inkarneret „det nordiske“. NSU har endvidere introduceret nye internationale tanker til nordisk 
akademisk miljø og sørget for at de spredes over hele Norden og omvendt ført nordisk forskning ud 
til internationale miljøer.  Aktuelt samarbejder NSU med EHU i Litauen, og Nordeuropainstituttet ved 
Humboldtuniversitetet i Berlin ser NSU som en af deres vigtigste fremtidige partnere. 

Mange nordiske samarbejdsprojekter er opstået i NSUs arbejde, og samtidig med at mange af dem er 
blevet mere institutionaliseret arbejder NSU fortsat med at generere nyt samarbejde og dyrke nye 
forskningsområder.  NSU er et usædvanligt eksempel på at kombinere innovation og 
brugerinddragelse i udviklingen af nye forskningstemaer samt ved forskningsrekruttering og -
uddannelse. 

I forhold til antal deltagere og aktiviteter i NSU er organisationen billig i drift og meget peger på at 
ingen andre steder i det nordiske forskningssamarbejde har man fået så meget for beskedne midler. 
Der ydes hundredevis af ”gratis” timer pr. år fra selve deltagerne som både stiller gratis op fagligt og 
administrativt.  

Ved at fjerne bidrag til Nordisk Sommeruniversitet bliver det akademiske miljø i Norden fattigere på 
nytænkning, tværfaglighed og nordiske og internationale netværk og rekruttering af nye individer til 
det nordiske forskningssamarbejde vil falde omfattende. 

 

Foreningerne Nordens Forbund 
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