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De nordiske lande ville ikke have 
formået at blive nogle af verdens 
mest  udviklede  demokratier  
uden  et  stærkt  civilt samfund.  
Medborgerorganisationerne 
udgør en vigtig dialogparter med 
magtaktørerne; de fremmer aktivt 
medborgerskab, engagement 
og åbenhed, elementer som 
er uundværlige byggesten i 
vores samfund og den nordiske 
model, og er derfor  afgørende 
for  virkeliggørelsen af de 
demokratiske værdier og velfærd. 

FNF har i gennem samtaler 
og udtalelser stræbet 
efter, at dialogen med 
medborgerorganisationerne i det 
formelle nordiske samarbejde 
systematiseres og styrkes. 
Nordisk Ministerråd og Nordisk 
Råd har modtaget FNFs 
henvendelser positivt og har i 
år 2014 igangsat processer hvor 
spørgsmålet om styrket dialog 
med medborgerorganisationer 
og det civile samfund generelt, 
er sat på dagsorden. FNF ser 
frem til det videre samarbejde 
omkring udviklingen af en ny 
revideret strategi i NMR og NR 
og implementering af denne.

FNF har som et eksampel gjort 
opmærksom på vigtigheden af 
denne dialog når det gælder 
Nordisk Råds medlemsforslag 
A 1633/præsidiet om ”initiativ 
till att gå vidare med tanken på 
en Nordisk Förbundstat”. FNF 
opfordrede Nordisk Råds 
parlamentarikere til at tage 
positivt i mod forslaget samt 

at inddrage FNF og andre 
medborgerorganisationer i 
dialogen i processen undervejs. 
Samtidig har FNF udtalt, at 
det er vigtigt at de igangsatte 
reformer og effektivisering af det 
formelle nordiske samarbejde 
tager højde for at det overordnede 
mål i processen må være at 
påskynde processen for et tættere 
nordisk samarbejde hvor, i første 
omgang, Helsingforsaftalens 
målsætninger er opfyldte. 

Styrket samarbejde med det 
civile samfund har også været 
et tema for FNF når det gælder 
det forsvarspolitiske samarbejde 
i Norden og civil sikkerhed. 
FNF støtter op om et styrket 
forsvarssamarbejde mellem 
de nordiske lande, men gør 
samtidig opmærksom på at 
der er behov for at drøfte og 
godkende en langsigtet strategi 
for beskyttelse af Nordens 
borgere i forhold til nye typer 
af trusler og udfordringer som 
sætter borgerne i fare. Her er 
det vigtigt at de nordiske lande 
styrker samarbejdet på området 
samtidig som de nordiske 
regeringer styrker dialogen 
og samarbejdet med de civile 
beredskabsorganisationer. FNF 
har således foreslået 13 initiativer 
inden for området civil sikkerhed 
og sendt videre til de nordiske 
regeringer og Nordisk Råd. 
Nordisk Råd har allerede fulgt 
op på FNFs henvendelse ved at 
beslutte at arbejde for at arrangere 
en rundbordssamtale med de 
ansvarlige ministre på området 

civil sikkerhed, på samme måde 
som Nordisk Råd har gjort med 
forsvarsministrene. FNF hilser en 
hurtig reaktion fra Nordisk Råd 
velkommen.

FNF har også i år 2014 fulgt 
op på tidligere års fokus på 
ungdomsarbejdsløshed og 
udkantsunge. FNF har således i 
samarbejde med nogle nordiske 
ungdomsorganisationer, sendt 
en henvendelse til de nordiske 
regeringer om fælles nordisk 
satsning når det gælder arbejd 
og uddannelse for unge. FNF 
og ungdomsorganisationerne 
savner landenes forsøg til fælles 
løsninger og mangel af andet end 
erfaringsudvekslinger når det 
kommer til nordiske initiativer 
på feltet. I FNFs udtalelse til de 
nordiske arbejdsmarkedsministre 
om ETLA rapporten fremmer 
FNF endvidere underen over, at 
rapporten ikke indeholder forslag 
om forstærket trepartssamarbejde 
på nordisk niveau om presserende 
opgaver som arbejdsløshed blandt 
unge.

Afslutningsvis vil FNF gøre 
opmærksom på, at FNFs 
sekretariat er fra midten af året 
flyttet til nye lokaler i en af 
Københavns ældste gader i byens 
centrum. Ny Carlsbergfond har 
af generositet og god kunstnerisk 
smag sørget for kunstnerisk 
udsmykning af lokalerne og det 
takker vi ydmygt for. Vi ønsker 
alle gode gæster velkomne til at 
besøge os for en god dialog og 
idéudveksling. 

FORORD
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Foreningerne Nordens Forbund er et 
samarbejdsorgan for de nationale Norden-
foreninger: Foreningen Norden, Dansk forening 
for nordisk samarbejde, Pohjola-Norden, 
Centralförbund i Finland för nordiskt samarbete, 
Norrøna Félagið í Føroyum, Norræna félagið á 
Íslandi, Foreningen Norden, Norsk forening for 
nordisk samarbejd, Föreningen Norden, svensk 
förening för nordiskt samarbete og Föreningen 
Norden på Åland samt Foreningerne Nordens 
Ungdom (FNUF). 
Der findes også Norden-föreningar i Estland, 
Lettland, Litauen og Petrozavodsk. 

Forbundets hovedopgave er at samordne de 
nationale foreningers fælles interesser i arbejdet med 
at styrke det folkelige, nordiske samarbejde på alle 
niveauer. Forbundets principprogram bygger på de 
prioriteringer, som Norden-foreningerne har gjort 
for sit nationale arbejde. 
Forbundets højest besluttende organ er Præsidiet, 
som er sammensat af formændene for de nationale 
Norden-foreninger.

Foreningerne opererer med forskellige kategorier af 
medlemmer: enkeltmedlemmer, familiemedlemmer, 
ungdomsmedlemmer og har desuden en lang 
række støttemedlemmer, biblioteksmedlemmer, 
skolemedlemmer, kommunemedlemmer og 
har andre organisationer og virksomheder som 
medlemmer. Her ovenfor vises kun antal person/
familiemedlemmer.

SAMMENFATNING AF 
FORBUNDETS ARBEJDE

Foreningerne Nordens Forbund har i løbet af 2014 
fulgt det nordiske samarbejde og stræbt 
efter at påvirke debatten og udviklingen af 
samarbejdet via løbende dialog med Nordisk 
Ministerråd og Nordisk Råd samt andre.

Temaerne for tættere nordisk samarbejde/en 
nordisk forbundsstat på de diverse fronter, nordisk 
skolesamarbejde, mobilitet på arbejdsmarkedet, 
nordiske netværk samt det nordiske sprogfællesskab 
har været blandt FNF’s prioriterede områder i løbet 
af året.

Projektvirksomheden har i 2014 været præget af det 
videre arbejde og udvikling af allerede igangsatte 
projekter; Norden i Skolen, Nordjobb og det 
nordiske højtlæsningsprojekt, Nordisk
Biblioteksuge, men også udvikling af nye projekter 
og programmer, som redegøres for nedenfor. 

Nordisk skolesamarbejde er fortsat et af 
kerneområderne i Norden-foreningernes 
virksomhed.  Forbundet har i løbet af året arbejdet 
på at videreudvikle internetportalen Norden i 
Skolen, www.nordeniskolen.org. Projektet skaber 
en digital platform, som giver lærere og andre  
sproginteresserede en lang række unikke redskaber, 
som bibringer arbejdet med sprogforståelsen helt nye 
muligheder. Projektet er blevet præsenteret på en 
række konferencer og seminarer i Norden. 

HVAD ER FORENINGERNE NORDENS 
FORBUND?

ANTAL PERSONMEDLEMMER I 
FORENINGERNE NORDEN 

Foreningen NORDEN, Danmark 11.655

Pohjola-Norden 7.903

Norrønafelagið, Færøerne 241

Norræna félagið, Island 1.700

Foreningen Norden, Norge 4.403

Föreningen Norden, Sverige 12.141

Föreningen Norden, Åland 137



11 FORENINGERNE NORDENS FORBUND   ÅRSBERETNING 201410 WWW.FNFNORDEN.ORG     //     @fnfnorden

FNF har i løbet af året udviklet og administreret 
et nyt projekt for Nordisk Ministerråd ved  
Embedsmandskomitéen for Uddannelse og 
Forskning; Den store nordiske Klimaduel. 

Projektet er integreret i portalen Norden i Skolen og 
udgør således en ny undervisningsdel på portalen.
Ud over fokus på kerneopgaverne fortsatte 
Nordjobb med at udvikle nye projekter. Nordjobb 
fik midler fra Den Europæiske Socialfond til at 
udvikle projektet Entreprenørskab over Grænser, 
men projektet kan delvis ses som en fortsættelse 
af Nordjobbs tidligere projekt Jobbresan, idet 
projektet henvender sig til unge mennesker, som 
står langt fra arbejdsmarkedet. Nordjobb arbejdede 
endvidere med projektet Nordisk Jobbstart, hvor 
fokus er på arbejdsløse nyuddannede akademikere. 
Projektet blev støttet af Interreg, og der søges 
midler til samme instans for opfølgning af 
forprojektet år 2015.

Nordisk Biblioteksuge gennemførtes for 18. gang 
i 2014 med teamet Trolde i Norden. Årets tema 
fik særlig positiv opmærksomhed ligesom valg 
af bøger og årets plakat. Året var en succes med 
2161 registrerede institutioner. 10 forskellige lande 
var registreret til eventen samt de tre selvstyrende 
områder i Norden – Sverige, Norge, Danmark, 
Åland, Grønland, Færøerne, Estland, Letland, 
Litauen, Tyskland, Belgien. Næsten alle landene 
havde et øget antal registrerede deltagere til 
Biblioteksugen. Det var en særlig fornøjelse at se 
det højeste deltagerantal fra Færøerne nogensinde, 
samtidigt med at Norge og Estland fik over dobbelt 
så mange deltagere som tidligere år. 

I 2014-15 fik Foreningerne Nordens Forbund 
koordineringsansvaret for projektet Nordiske 
forfatterbesøg. Nordisk forfatterbesøg fokuserer 
på at give skoler i alle de nordiske lande et besøg 
fra en forfatter fra et andet nordisk land. Projektet 
fokuserer på at formidle nordisk børne- og 
ungdomslitteratur til elever og lærere samt styrke 
nabosprogsforståelsen hos de 10-16 årige elever. Der 
lægges særlig fokus på at få de nominerede forfattere 
til Nordisk Råds Børne- og Ungdomslitteraturpris 
til at deltage i projektet. Det er lykkedes for alle 
landene at invitere én af de nominerede.

Nordisk Ministerråd (NMR) ved 
Embedsmandskomitéen for Uddannelse og 
Forskning havde udpeget Foreningerne Nordens 
Forbund (FNF) som et nyt forvaltningsorgan for 

Nordisk Sprogkoordination pr. 1. januar 2014. 
Der er under året bl.a. lagt op til en strategi og 
handlingsplan, opstart af konkrete initiativer og 
oprettet en hjemmeside.
 
Forbundet har arbejdet videre med at udvikle 
internetportalen Nordiske Netværk. Portalen 
samler nordiske medborgerorganisationer til en 
portal, hvor de kan finde frem til hinanden for øget 
samarbejde og informationsformidling. Ligeledes 
så andre aktører kan finde frem til nordiske 
organisationer med henblik på at invitere dem til 
arrangementer eller debat om nordiske forhold. Ikke 
mindst burde denne portal kunne være til nytte 
for Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd, når de 
søger dialogpartere eller høringsinstanser omkring 
forskellige temaer. 

Præsidiet har holdt 3 møder i 2014. Den 20. januar 
i København, den 22. maj i Reykjavík og den 26. 
oktober i Stockholm. I forbindelse med Nordisk 
Råds session i Stockholm, arrangerede FNF et 
seminar om visioner for det fremtidige Norden i 
samarbejde med Nordisk Journalistforbund.

Foreningernes direktører har holdt 4 møder i løbet 
af året. Den 21. januar i København, den 6. maj 
i Stockholm, 28. august i København og den 9. 
september i København.

Generalsekretæren har deltaget i diverse andre 
møder, seminarer og konferencer af relevans for 
FNF’s fokusområder.

FNF har i 2014 udsendt flere udtalelser og breve til 
Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd ang. politiske 
nordiske forhold; herunder om civil sikkerhed, 
revidering af det formelle nordiske samarbejde, 
NMR’s profileringsstrategi, ungdomsarbejdsløshed, 
forslag til Nordisk Råd ang. Nordisk forbundsstat, 
flagning på Nordens dag, m. fl.

FNF har haft ansvaret for de 8 regionale nordiske 
informationskontorer. 

FNF har økonomifunktionen for Nordisk 
Sommeruniversitet (NSU).

Foreningerne Nordens Ungdomsforbund har 
gennemført sit første hele år under FNF’s 
sekretariats administration. Den 7.-9. november blev 
Café Norden arrangeret i Lillehammer, Norge. I alt 
deltog 45 medlemmer af ungdomsorganisationerne 

i dette årlige arrangement, som samler unge fra 
hele Norden. FNUF’s forårs- og efterårsmøder blev 
holdt i Helsingfors samt i Oslo med deltagelse af to 
repræsentanter fra hver af de nationale 

Foreningen Nordens Ungdomsorganisation. 
FNUF deltog også som medarrangør på en 
konference om ungdomsarbejdsløshed den 26. 
september i København, Next Job Norden, 
sammen med Nordjobb, UNR og NSU. FNUF 
deltog også aktivt i Ungdommens Nordiske Råds  
præsidiemøder, hvor FNUF har en permanent 
repræsentant. Under Ungdommens Nordiske 
Råds session i Stockholm var FNUF også godt 
repræsenteret. 

Forbundets sekretariat flyttede i august fra 
Malmøgade 3, København, til Snaregade 10a, 
København, på grund af øget antal medarbejdere og 
mangel af plads til disse på Malmøgade.

ORGANISATION OG 
STYRINGSORGANER
Præsidiets medlemmer er formændene for de 
nationale Norden-foreninger og en repræsentant for 
Foreningerne Nordens Ungdom (FNUF). I 2014 
har sammensætningen været følgende:

Danmark, Karen Ellemann 

Finland, Anders Rusk var formand til 
20. september. Simo Rundgren blev 
valgt som stedfortrædende formand 
ved bestyrelsesmøde den 4. november 
2014

Færøerne, Turid Christoffersen 
(næstformand)

Island, Ragnheiður Helga Þórarinsdóttir 
(næstformand)

Norge, Olemic Thommessen 

Sverige, Sinikka Bohlin (formand)

Åland, Erik Brunström 

FNUF, Fredric Jådd-Nygård, Norge 

Præsidiet har holdt 3 møder år 2014. Den 20. januar 
i København, den 22. maj i Reykjavík og den 26. 
oktober i Stockholm.

Arbejdsudvalget har bestået af Sinikka Bohlin, 
formand og næstformændene Ragnheiður H. 
Þórarinsdóttir og Turid Christoffersen
Direktørkollegiet har bestået af direktørerne/
generalsekretærerne i de nationale Norden-
foreninger og en repræsentant for FNUF. 

Direktørkollegiet ledes af FNF’s generalsekretær og 
fungerer som sagsforberedelsesorgan for Præsidiet. 
Kollegiet har haft følgende sammensætning i 2014:

FNF, Kristín Ólafsdóttir

Danmark, Peter Jon Larsen

Finland, Henrik Wilen var 
generalsekretær til 28. februar 
2014. Kjell Skovlund tog over som 
stedfortrædende generalsekretær den 
1. marts 2014.

Island, Ásdís Eva Hannesdóttir

Færøerne, Ingi Samuelsen

Norge, Espen Stedje

Sverige, Bo Andersson

Åland, Sofie Norrlund var direktør indtil 
13. maj, da hun gik på barsel. Vikar for 
Sofie er Bror Myllykoski fra 15. maj.
 
FNUF, Anne Malmström 

Foreningernes direktører har holdt 4 møder i år 
2014. Den 21. januar i København, den 6. maj 
i Stockholm, 28. august i København og den 9. 
september i København.

Sekretariatet for Foreningerne Nordens Forbund har 
været ledet af generalsekretær Kristín Ólafsdóttir.

LEDERE AF DE NORDISKE
INFORMATIONSKONTORER:

De nordiske informationskontorer har i 2014 været 
ledet af følgende: Finland: Jyväskylä af Maija 
Keskinen og Vasa af Malin Walitalo, Island: 
Akureyri af María Jónsdóttir, Norge: Arendal 
af Hilde Lona og Alta af Guri Hansen, Sverige: 
Gøteborg af Mikale Szanto, Umeå af Ulf Lassén. 
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Det nordiske informationskontor i Sydslesvig, 
Flensborg, har været ledet af Anette Jensen 
indtil den 17. september og Eva Ritter fra den 17. 
september.

Generalsekretær Kristín Ólafsdóttir sad i 
bestyrelsen for Foreningen Orkester Norden indtil 
1. juli. Generalsekretær Kristín Ólafsdóttir sidder i 
den nordiske styregruppe for The Red Cross Nordic 
United World College (RCNUWC) i Flække, 
Norge.

REGNSKABSFØRERE OG 
REVISORER

FNF’s regnskabsfører er Jan Christer Berggren og 
statsautoriseret revisor Kaare von Cappeln, PwC. 
Tillidsvalgt revisor var Knut Bjørkmann, Norge og 
som suppleant Fredric Nygård, Norge.

FNF’S SEKRETARIAT

FNF har siden den 1. oktober 2003 haft sit 
sekretariat i Malmø, men blev flyttet til København 
den 1. august 2012. Sekretariatet er ledet af  FNF’s 
generalsekretær, Kristín Ólafsdóttir. Susanne Farre 
er Foreningens bogfører assisteret af Cecilie Blom.
Programchef for Nordjobb er Fredrik Jakobsen. 
For Nordjobbs nordiske sekretariat arbejdede 
også informationsmedarbejder Jacob Mellåker og 
projektleder for Grønland og Færøerne, Martin 
Mohr Olsen. Projektleder for Nordjobb Sverige, 
Philip Sandberg, var også placeret på FNF’s 
sekretariat i København. Alma Sandberg var 
projektleder for projektet Entreprenørskab uden 
Grænser, og Crisolida Knudsen var projektleder 
for projektet Nordisk Jobstart, assisteret af Teresa 
Djurhuss.

Projektleder for Nordisk biblioteksvecka, 
Nordisk forfatterbesøg og Nordiske netværk er 
Anne Malmström.Hun fik assistance af Søren 
Forchhammer ved udviklingen af portalen Nordiske 

Netværk. Thomas Henriksen er programchef 
for Norden i Skolen, assisteret af Marie Nørskov 
Bærentsen. Thomas N. Mikkelsen er udviklingschef 
for klima og naturdelen på Norden i Skolen, og Elva 
Ósk Gylfadóttir er projektmedarbejder.
Hulda Zober Holm var leder af Nordisk 
Sprogkoordination (NOSK). Rådgiver for 
Sprogkoordinationen var Thomas Henriksen. 
Rikke Aag og praktikanten Malene Bertelsen 
Lindgren bidrog til programmet henholdsvis som 
studentmedarbejder og praktikant.

FORBUNDETS ØKONOMI

Forbundets virksomhed finansieres af midler, 
som de nationale Norden-foreninger indbetaler 
fordelt efter samme fordelingsnøgle, som er 
fastsat for de nordiske landes bidrag til Nordisk 
Ministerråds budget. Derudover får Forbundet 
et virksomhedsbidrag fra Nordisk Ministerråd 
og projektmidler til finansiering af projekter, 
Ministerrådet ønsker gennemført, eller som Norden-
foreningerne og Forbundet har taget initiativ til. 
Ministerrådets støtte bygger som udgangspunkt 
på en aftale, som Nordisk Ministerråds sekretariat 
og Forbundet indgik i 1993. Diverse andre aktører 
bidrager til Forbundets aktiviteter, bl.a. Interreg og 
Den Europæiske Socialfond. 

Forbundets aktiviteter er markant forøget i 2014 
(T.DKK 18.914 brutto (2013: T.DKK 11.422) og 
T.DKK 10.108 netto (2013: T.DKK 6.854)). 

Disse midler fordeles på FNF’s sekretariat, 
de Nordiske Informationskontorer, Nordjobb, 
Sprogkoordinationen og Sprogkoordinationens 
aktører, Nordiske netværk, Norden i Skolen, 
herunder Klimaduellen og Nordisk Klimadag, 
Nordisk Biblioteksuge og Nordisk forfatterbesøg. 
Foreningens resultatopgørelse for 2014 viser et 
overskud på DKK 98.579 og foreningens balance 
pr. 31. december 2014 viser en egenkapital på DKK 
910.515. 
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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 överrepresenterade 
i arbetslöshet.

Under 2014 har man byggt vidare på det tidigare 
arbetet med Jobbresan då man har arbetat med 
två förprojekt; Entreprenörskap över gränser 
och Nordisk Jobstart. Båda grundar sig i samma 
tankar som Jobbresan vilket innebär skapandet 
av ett stödpaket som är specifikt för den aktuella 
målgruppen samt fokus på de processer som leder 
till en bättre matchning av utbud och efterfrågan 
av arbetskraft på den nordiska arbetsmarknaden. 
Entreprenörskap över gränser har finansierats av 
Socialfonden och Nordisk Jobstart av Interreg. I 
både fallen hoppas man att arbetet med förprojekten 
leder till huvudprojekt där ungdomar rör sig över 
gränserna.
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. 

Inom ramarna för event-marknadsföring 
har man genomfört en politisk konferens på 
Studenterhuset. Konferensen stöttades ekonomiskt 
av Nordbuk och arrangerades tillsammans med 
Ungdomens Nordiska Råd, Föreningarna Nordens 
Ungdomsförbund samt Nordisk Samorganisation 
för Ungdomsarbete. Man fick också pengar av 
Erasmus+ för att arrangera en ungdomsresa till 
Island där bl.a. en marknadsföringsvideo togs fram.

För att kunna genomföra Entreprenörskap 
över gränser och Nordisk Jobstart anställdes en 
projektledare för respektive projekt. Förprojekten 
utvecklades på ett mycket positivt sätt och har lagt 
grunden till fortsatta satsningar framöver. Projekten 
bidrag också till större massmedial synlighet och 
satte både Nordjobb och FNF på kartan. 

Nordjobbs mission är att arbeta för 
att öka rörligheten på den nordiska 
arbetsmarknaden och också att på olika 
sätt stärka den nordiska arbetsmarknaden. 
Under 2014 har man särskilt fokuserat på 
att titta på verktyg som kan bidra till att 
minska problematiken kring den nordiska 
ungdomsarbetslösheten.
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av ett eget kapital som är på väg att raderas ut. 2014 
års resultat tillsammans med tidigare års resultat 
pekar emellertid tydligt på att Nordjobb är inne i en 
positiv trend. Detta är ett resultat att kombinationen 
av ett långsiktigt arbete och innovativa nya 
satsningar som man har bedrivit under många år. 
Man kan tydligt se detta i sifferraden 510, 684, 
714, 717, 751, 753, 756, 631, 762, 763 samt 761 som 
är antalet nordjobbare från 2004 fram till 2014. 
Förutom de 763 tillsatta nordjobbarna erbjöds 87 
personer jobb som de tackade nej till. Eftersom 
ytterligare 11 personer fick jobb som man också 
accepterade men dessvärre hoppade av från erbjöds 
761+87+11=859 ett nordjobb under 2014. Eftersom 
man samtidigt hade 3878 kompletta ansökningar 
följer att 22,2 % 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 till-
sättning, anskaffning av bostäder, information 
till nordjobbarna och rekrytering av 
projektassistenterna.
 
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 Helsing-fors, 
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, 

fram-för allt Stockholm i Sverige och i flera 
kommuner och i Mariehamn på Åland.

NORDJOBBS ORGANISATION

NORDISKA SEKRETARIET 

Programchef. 
Fredrik Jakobsen. 1.1 – 31.12.2014

Teknisk medarbetare
Jacob Mellåker, 1.1 – 31.12.2014

Projektledare Nordjobb Sverige/projektutvecklare  
Philip Sandberg, 1.1 – 31.12.2014

Projektledare Entreprenörskap över gränser/
Nordjobb Sverige 
Alma Sandberg, 1.1 – 31.12.2014

Projektledare Nordisk Jobstart
Crisolida Knudsen, 1.5 – 31.12.2014

Projektassistent Nordisk Jobstart                    
Teresa Djurhuus , 15.7–31.12.2014

Projektledare Nordjobb Färöarna/Nordjobb 
Grönland  
Martin Mohr Olsen, 1.1 – 31.12.2014

NATIONELLA PROJEKTLEDARE:

Carl-Mikael A. Teglund, Danmark, Mira 
Korhonen, Finland, Martin Olsen, Färöarna 
och Grönland, Stefán Vilbergsson, Island, Bjørn 
Erik Løken, Norge, Philip Sandberg och Alma 
Sandberg, Sverige samt Sofie Norrlund och Tina 
Sjövall, Åland.

NATIONELLA PROJEKTASSISTENTER:

Sofia Sundström och Erik Mustonen, Danmark, 
Krista Keturi, Anna Aganimov och Amanda 
Bäckman, Finland, Kristín Manuelsdóttir, Island, 
Bjørn Erik Løken och Marius Braskerud, Norge, 
Heidi Penttilä och Frida Lindström, Sverige samt 
Ida Eriksson, Åland.

Under slutet av året tog sekretariatet över driften av Nordjobb 
Norge och anställde därför en projektledare för detta ändamål. 
Sedan tidigare ansvarar man också för driften av Nordjobb 
Sverige, Nordjobb Grönland samt Nordjobb Färöarna.

Det volymmässiga resultatet för Nordjobb under 2014 blev 761 
förmedlade arbetsplatser. Detta var frukten av ett hårt arbete 
och en extra höstsatsning där stora kompletterande resurser 
knöts till grundkonceptet för att kunna nå måltalet. Den sista 
nordjobbaren tillsattes precis innan jul. De år man inte har 
något tillskott från projektverksamhet är det mycket svårt att 
nå måltalet och denna gång nåddes den enbart på bekostnad 

Tabell 6.1.1 Kompletta* ansökningar 2014 jämfört med 
resultat 2013 

Totalt 2014 Resultat 2013

Danmark 450 374

Finland 1480 1275

Färöarna 11 8

Grönland 1 10

Island 177 229

Norge 195 201

Sverige 1362 1837

Åland 31 27

Länder utanför Norden 171 231

3878 4192

* Med kompletta ansökningar menas ansökningar som är 
fullständigt ifyllda. Ansök-ningarnas totala antal 2014 var 8611 st.

Tabell 6.1.2 Tillsatta platser 2014 jämfört med resultat 2013

Tilsatta 2014 Resultat 2013

Danmark 196 139

Finland 48 53

Färöarna 2 12

Grönland 25 13

Island 73 71

Norge 162 338

Sverige 215 95

Åland 40 42

761 763
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Nordiska biblioteksveckan är Nordens och 
Baltikums, och troligen också världens största 
högläsnings-evenemang, 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 2014 genomfördes Nordiska 
biblioteksveckan den 10-16. november för 18e 
gången. Måndagen den 10 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 13 länder och 
självstyrande områden: Sverige, Finland, Norge, 
Danmark, Island, Åland, Grönland, Färöarna, 
Estland, Lettland, Litauen, Tyskland och Belgien. 
Sammanlagt deltog 2161 institutioner i Nordiska 
biblioteksveckan. Det 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 främst Norge och Färöarna gjorde 
ett anmärkningsvärt resultat. Antal deltagande 
personer ligger uppskattningsvis över 100 000. 
I tillägg till statistiken genomförs Nordiska 
biblioteksveckan på många fler institutioner, dvs. det 
finns ett stort mörkertal bland deltagarna. 

År 2014 gjorde vi en storsatsning på utvecklingen 
av hemsidan grafiskt, visuellt och innehållsmässigt. 
Vi fokuserade på att få hemsidan mer levande 
genom bilder, instagram-tävling, nyhetsfunktion, 
utveckling av grafisk design till böckerna och 
textutdragen samt genom att få en visuell röd 
tråd på hemsidan i enlighet med temat. Vi har 
fått mycket positiv feedback på utvecklingen av 
hemsidan och ämnar fortsätta utvecklingen i 2015. 

Temat för år 2014 var ”Troll i Norden” och tre 
böcker valdes till högläsningen. 
Kura Gryning yngre barn: ”Monsterbråk” av tre 
nordiska författare: Kalle Güettler (Sve), Rakel 
Helmsdal (No) och Áslaug Jónsdóttir (Isl). 
Monsterbråk nominerades till Nordiska rådets barn- 
och ungdomslitteraturpris 2013
Kura Gryning äldre barn och vuxna: ” Pappan och 
havet av Tove Jansson (Fi). Tove Jansson firade 100 
års jubileum och mumintrollen hade en naturlig 
plats bland böckerna.
Kura Skymning: Stallo av Stefan Spjut (Sve). Stallo 
är en nyutgiven spänningsroman om troll i svenska 
Lappland.

Temat och valet av böckerna fick ett mycket positivt 
emottagande och institutionerna inspirerades 
av att arbeta med texterna och temat ”Troll i 
Norden” på många olika sätt. Vi gjorde en stor 
satsning för att involvera institutionerna och skapa 
interaktivitet med deltagarna. Vi använde oss av 
social media s.s. instagram och facebook genom 
att lansera en instagramtävling #trollinorden, där 

barnen uppmanades skicka in sina trollbilder via 
hashtagget. Sammanlagt fick vi in 160 bilder från 
evenemang runtomkring i Norden och Baltikum. 
Vi utvecklade också material på hemsidan 
som barnen kunde printa ut och pyssla med. 
”Trollpysslet” visade sig vara väldigt populärt och 
många institutioner skickade in sina bilder till 
administrationen. Administrationen för Nordiska 
biblioteksveckan producerar tillsammans med 
referensgruppen varje år en idékatalog, som även 
detta år fick väldigt god respons. 

Årets plakatmotiv målades av den danska 
konstnären Brian Pilkington och plakatet har från 
flera håll prisats och uppnått stor synlighet. 

Nordiska biblioteksveckan administreras av 
Föreningarna Nordens Förbund i samarbete med de 
nationella Norden-föreningarna. Referensgruppen 
bidrar med en fantastisk kunskap i litteratur, 
idéutveckling och marknadsföring av projektet. 
Nordiska biblioteksveckan samarbetar även tätt 

REFERENSGRUPPEN FÖR 
BIBLIOTEKSVECKAN 
BESTOD UNDER 2014 AV:

Merete Riber, bibliotekarie, 
Foreningen Norden Danmark

Susanna Puisto, Informatör, 
Pohjola-Norden Finland

Stefán Vilbergsson, projektledare Nordjobb 
Föreningen Norden Island

Heidi Lønne Grønseth och Rune Carlsson, 
skolkonsulent Foreningen Norden Norge 

Birgitta Engman och Jonas David, 
skolkonsulent Föreningen Norden Sverige

Sofie Norrlund, Bo  och Annica Andersson, 
Föreningen Norden 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 Litauen

med Nordiska Ministerrådets kontor i Baltikum, 
som gör ett väldigt fint arbete i spridningen av 
projektet i Baltikum. 

Anne Malmström var projektledare och Kristín 
Ólafsdóttir ansvarig för projektet.
Nordiska biblioteksveckan finansieras av Nordiska 
Ministerrådet.
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Två av författarbesöken har avhållits år 2014 och 
sex författarbesök genomförs under vårterminen 
2015. Sammanlagt genomförs 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 
Nordiska författarbesök fokuserat på att invitera 
nominerade författare till Nordiska Rådets 
barn- och ungdomslitteraturpris 2013 och 2014 
att turnera i Norden. Författarna besöker inom 

ramen för projektet grundskolor och gymnasier på 
Grönland, Norge, Färöarna, Sverige, Danmark, 
Åland, Island och Finland. Föreningarna Nordens 
Förbund har anlitat koordinatorer i varje land och 
självstyrande område som ansvarar för de praktiska 
arrangemangen på plats. 

FÖRFATTARBESÖKEN I 2014

Under höstterminen genomfördes två 
författarbesök, ett i Grönland och ett i Norge. 
I Grönland koordinerades författarbesöket av 
NAPA – Nordens Institut i Grönland. Den kända 
norska barnboksförfattaren Gro Dahle besökte 
gymnasier och bibliotek i Grönland tillsammans 
med illustratören och dottern Kaia Nyhus Dahle. 
Gro Dahle nominerades till Nordiska rådets barn- 
och ungdomslitteraturpris 2014 för boken Krigen. 
Författarbesöket genomfördes mellan 29 september 
– 4 oktober i Nuuk och Sisiumut. Besöket 
kombinerades med Allatta, en novellskrivtävling 
för gymnasie-elever på Grönland. Under besöket 
berättade författaren och illustratören om sitt 
författarskap och illustratörskap samt arrangerade 
en skrivworkshop för eleverna. Språket var genom 
hela besöket norska och vid behov hjälpte läraren 
med översättning antingen till grönländska 
eller danska. Skolorna och lärarna var ytterst 
förnöjda med besöket och de prisade initiativet. 
Författarbesöket passade väldigt bra in i lärarnas 
och elevernas arbete med novellskrivningstävlingen 
Allatta och speciellt under skrivworkshops fick 
eleverna goda redskap att komma igång med 
skrivandet. 
I Norge koordinerades författarbesöket av 
Föreningen Norden, som för sjätte gången 

arrangerade författarbesök bland norska skolelever. 
Jessica Schiefauer, en svensk författare som år 
nominerades till Nordiska rådets barn- och 
ungdomslitteraturpris för boken Pojkarna, besökte 
17 – 19 november skolor i Kristiansand och höll 
föredrag vid två ungdomsskolor. I allt fick 500 
elever uppleva ett besök av den svenska författaren. 
Under besöket berättade författaren om sig själv 
och sina böcker, hur det är att vara författare och 
varför hon blev författare. Under besöket gav 
Jesssica Schiefauer också skrivtips till eleverna och 
svarade på frågor från eleverna. Erfarenheterna var 
mycket positiva, både elever och lärare var mycket 
nöjda med författarbesöket. Man kan gott märka 
att språkförståelsen ökar under författarbesöket, då 
ämnet är spännande glömmer eleverna att de lyssnar 
på svenska. 

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 bidrar till en ökad 
läs- och skrivlust hos unga. Det nordiska inslaget 
lämpar sig ypperligt som ett extra inslag i 
grannspråksundervisningen och gör inlärningen 
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 landet gränser.  

Projektet fortsätter under våren 2015 med 
författarbesök i Sverige, Danmark, Finland 
Åland, Island, Färöarna och Finland.  Projektet 
finansieras av Nordens Hus på Island samt Nordiska 
Ministerrådet. 

Nordiska
Författarbesök

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. Projektperioden sträcker sig 
från maj 2014 – mars 2015. 

JESSICA SCHIEFAUER GRO DAHLE



23 FORENINGERNE NORDENS FORBUND   ÅRSBERETNING 201422 WWW.FNFNORDEN.ORG     //     @fnfnorden

PROJEKTETS RESULTAT 2014

Projektets målsättning var att skapa en 
gemensam nordisk webbportal för nordiska 
medborgarorganisationer. I portalen kan 
organisationer finna varandra för att skapa 
samarbeten samtidigt som Nordiska Ministerrådet 
och Nordiska rådet kan använda portalen för 
att finna information om organisationer inom 
olika verksamhetsområden. Vår ursprungliga 
målgrupp var nordiska paraplyorganisationer men 
under projektets gång har vi beslutat oss för att 
bredda målgruppen. Målgruppen för portalen har 
utvecklat sig till att omfatta nordiska paraply- och 

samorganisationer, oformella nordiska nätverk, 
nordiska projekt, nordiska institutioner samt 
andra organisationer med nordiskt intresse. 
Därmed vill vi uppmana nationella organisationer 
att skapa nordiska nätverk och bilda nordiska 
paraplyorganisationer genom portalen. 

Nordiska nätverk portalen publicerades i juli 2014. 
Följande funktioner är inkluderade i portalen: Ett 
avancerat sökfält och brett urval av kategorier och 
underkategorier, en lista över registrerade i Nordiska 
Nätverk och beskrivning av organisationerna, en 
lista över icke-registrerade nordiska aktörer och en 
lista över nordiska fonder. 

Målsättningen har varit att utföra 
uppbyggnaden av portalen i olika faser. 
Fas 1 är avslutad och bestod av följande 
element: 

IT-utveckling av själva portalen, där 
organisationer kan registrera sig och 
definiera sina verksamhetsområden

Översättning av hemsidan till svenska, 
finska, norska, isländska och danska

Utgivning av en broschyr på norska, 
svenska och finska

Skapande av en lista över nordiska aktörer 
som utgör målgruppen

Förmedling av nätverket under de 
nordiska folkmötena i Almedalen, Suomi-
Areena och Arendal. 

Grundande av en referensgrupp för 
Nordiska Nätverk 

I förbindelse med Nordiska rådets session i Oslo, 
den 28.10.2013, sammanträdde representanter för 
diverse organisationer som utgör målgruppen i 
Nordiska Nätverk (då Organisationernas Nordiska 
Nätverk) på Stortinget i Oslo för att lägga grunden 
till utvecklingen av portalen. Organisationerna 
fick framlagt sina önskningar till utvecklingen 
av nätverket och skrev ett uttalande till Nordiska 
Ministerrådet om revidering av strategin 
om Nordiska Ministerrådets samarbete med 
civilsamhället. 

Flera av organisationerna är intresserade av att 
genom nätverket få en bättre kontakt till Nordiska 
Ministerrådet och Nordiska rådet och kunna följa 
arbetet i de olika Ministerråden, utskotten och 
delegationerna. Organisationerna visade stort 
intresse för att kunna förmedla civilsamhällets 
synpunkter under Nordiska rådets session. 
Nordiska Nätverk är ett optimalt nätverk för att 
samla nordiska medborgarorganisationer, skapa en 
dialog organisationer emellan och föra till nya och 
spännande samarbetsformer. 
Med de knappa marknadsföringsresurser vi har haft 
kan vi se att portalen har väckt ett stort intresse 
bland organisationer. De flesta organisationer som 
vi kommit i kontakt med uttrycker ett stort intresse 
och behov för ett dylikt nätverk. Vi kan se att 
portalen har en stor potential att vidareutvecklas. 

NORDISK NYTTA

Det nordiska samarbetet saknar en gemensam 
knutpunkt och mötesplats för organisationer och 
föreningar i civilsamhället. Portalen Nordiska 
Nätverk är ämnad till att fungera som en gemensam 
nordisk mötesplats för organisationer och 
föreningar. Styrkan med portalen är att den kan 
användas den enligt organisationens egna behov - 
för att finna samarbetspartners till seminarier, för 
att synliggöra sin organisation, för att skapa kontakt 
med Nordiska Ministerrådet/Nordiska rådet, för 
att arbeta på gemensamma politiska uttalanden. 
Vi kan redan se konkreta resultat av hur portalen 
kan skapa gemensamma projekt och bidra till att 
människor från olika delar av Norden möts till 
en konferens, nätverkar och gör ett gemensamt 
uttalande till beslutsfattare i Norden. Konferensen 
Next Job Norden var ett samarbete mellan flera 
ungdomsföreningar Nordjobb, FNUF, NSU och 
UNR som genom nordiska nätverk kom i kontakt 
med varandra för att invitera nya samarbetspartners 
till en konferens om ungdomsarbetslöshet i 
Norden. Därigenom har organisationerna fått ett 
bredare nätverk, skickat ett uttalande till Nordiska 
rådet och Nordiska Ministerrådet, genomfört en 
gemensamnordisk konferens och blivit inspirerade 
av att fortsätta samarbeta i framtiden. 

Nu då fas 1 är avslutad och hemsidan har de 
grundläggande elementen på plats ser vi fram 
emot att påbörja en intensiv marknadsföring 
av portalen. Vi har kartlagt en bred översikt 
över ca 200 nordiska medborgarorganisationer, 
institutioner, projekt och andra nordiska aktörer 
och vi utökar kontinuerligt listan. Vi vill också 
synliggöra nätverket på flera arenor och uppmana 
de registrerade organisationerna att marknadsföra 
Nordiska Nätverk via sina egna kanaler. Vi kommer 
att fortsätta med marknadsföringen av Nordiska 
Nätverk samtidigt som vi vill utveckla själva 
portalen med olika funktioner s.s nyhetsapplikation. 
I framtiden vill vi också arrangera tvärnordiska 
konferenser där vi samlar organisationer från 
Nordiska Nätverk och inviterar Nordiska 
Ministerrådet och Nordiska Rådet att delta i.
Nordiska Nätverk har finansierats av 
Nordiska Ministerrådet Generalsekreterarens 
disponeringsreserv. 

Anne Malmström var projektledare och Kristín 
Ólafsdóttir ansvarig för projektet. 

nordiske
nettverk

nordiskenet.org

Nordiska Nätverk (www.nordiskenet.org) är en ny 
web-baserad portal, som sammanför nordiska 
medborgarorganisationer, projekt, föreningar, 
och institutioner. Nordiska Nätverk är den första 
portalen i Norden, vars målsättning är att skapa 
nordiska nätverk och länka samman civilsamhället 
och det officiella nordiska samarbetet.



25 FORENINGERNE NORDENS FORBUND   ÅRSBERETNING 201424 WWW.FNFNORDEN.ORG     //     @fnfnorden

Nordens nye læringsportal Norden i Skolen (www.
nordeniskolen.org) fortsatte den positive udvikling i 
hele 2014. Den 11. november blev Norden i Skolen 
lanceret i en ny udvidet udgave, hvor indholdssiden 
blev udvidet med materiale om nordisk klima og 
natur. Portalen rundede ved udgangen af 2014 
omkring 2000 registrerede lærere fordelt i hele 
Norden, hvilket er et meget tilfredsstillende antal 
taget i betragtning, at en reel lanceringskampagne 
endnu ikke har fundet sted. Dette betyder, at mange 
tusinde børn og unge allerede har glæde af portalen, 
der indtil nu har opkvalificeret undervisningen i 
nabosprogene dansk, norsk og svensk, samt det 
nordiske kulturfællesskab for lærere og elever i 
folkeskolen og på gymnasiale uddannelser. 

Med udvidelsen af et ambitiøst klima- og 
naturmateriale til 6.-8. klasse på portalen i 
november 2014 åbnede Norden i Skolen op for, 
at også samfunds- og naturfagene kan få glæde 
af portalen. Materialet under ’Klima & Natur’ – 
udviklet af Thomas Mikkelsen, udviklingschef, og 
Elva Gylfadottir, projektmedarbejder - behandler 
emner såsom bæredygtighed, energikilder og 
energiforbrug og fordrer gennem tilknyttede 
arbejdsspørgsmål eleverne til at arbejde innovativt 
med et af vore samtids største udfordringer; den 
globale opvarmning. Elevernes innovative talenter 
udfordres desuden i Den Store Nordiske Klimaduel, 
hvor de i en stor fællesnordisk konkurrence for 
grundskoler dyster om at blive de bedste til at 
spare på energien. Det er endnu for tidligt at 
vurdere, hvilke effekter portaludvidelsen med 
’Klima & Natur’ har haft nu og her, men da der 
er lagt et stort arbejde i udvikle et materiale, 
der  har værdi for lærere og elever de næste 
mange år, så skal udvidelsen også ses som en 
mere langsigtet prioritering, der bidrager til at 
skabe et stærkt og samlet sted for fællesnordiske 
undervisningsindsatser til gavn for både portalen og 
de lærere og elever, som skal bruge dem.

Ud over den indholdsmæssige udvikling af portalen, 
så har Norden i Skolen i 2014 fortsat opbygningen 
af gode relationer til en lang række andre projekter 
og aktører. Dette har resulteret i, at portalen i dag 
fungerer som et reelt centrum for undervisning i 
nordisk sprog, kultur, klima og natur. At samle 
materiale ét centralt sted sikrer en bedre udnyttelse 
af tilførte ressourcer på området samt gør adgangen 
til undervisning i nordisk sprog, kultur, klima og 
natur mere tilgængelig og inspirerende for lærere og 
elever.

SAMARBEJDE MELLEM NORDEN I 
SKOLEN OG ANDRE PROJEKTER/
AKTØRER

Norden i Skolen har i 2014 samlet, videreudviklet 
og implementeret materiale fra en lang række 
eksisterende projekter og i flere tilfælde indgået 
som reel samarbejdspartner og medudvikler. Listen 
indeholder bl.a. følgende projekter: 

Nordiske Miniordbok (digital lydordbog v. Dansk 
Sprognævn, Språkrådet Norge m.fl)
http://miniordbok.org/

Den store nordiske klimaduel (i samarbejde med 
Nordisk Ministerråd)
http://nordeniskolen.org/da/klima-natur

Radio Norden (nyt radioprogram med børn og unge 
i samarbejde med Karsten Pharao og Kirsten Rønn, 
Den2Radio)
http://den2radio.dk/

Forfatterskolen for unge (v. Biskops Arnö, Nordens 
Folkhögskola)

Skandinaviske språk i Grundskolan 
(undervisningsmateriale v. Skolverket og Foreningen 
Norden Sverige)

Rød grød med sjösjuka sjöman (prisvindende 
teaterprojekt v. Helena Berglund)
http://www.teatercentrum.dk/pdf

Nordisk Forfatterbesøg (kendte forfattere besøger 
skoler v. Anne Malmström, FNF)
http://www.forfatterbesog.org

Nordiske fortællere (mundlig fortælling på nabosprog v. 
Annemarie Krarup, Hugin og Munin)

REClimate (filmkonkurrence om klima og miljø v. 
Foreningerne Nordens Forbund)

Nordens Dage (virtuelle møder ml. 30 nordiske klasser 
om året v. Tina Møller)
http://www.nordensdage.nu/

Norden i Skolen fortsætter arbejdet med konstant 
at optimere indholdssiden og læringsportalens 
struktur, således at den samlede oplevelse af at 
besøge portalen bliver så god som mulig – både 
for lærere og elever, samt for arbejdsgruppen, der 
løbende skal arbejde med at lægge indhold op, 
oversætte, etc.

Projektet administreres af Foreningerne Nordens 
Forbund i samarbejde med de nationale Norden-
foreninger og Nordisk Sprogkoordination. 
Programchef er Thomas Henriksen, og 
generalsekretær Kristín Ólafsdóttir har overordnet 
ansvar.
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Sprogkoordinationen har en række selvstændige 
initiativer.  Resultater og status for disse initiativer 
fremgår af nedenstående:

NORDISKE FORSØGSKLASSER 

Nordiske forsøgsklasser blev igangsat i 2014 med 
henblik på fortsættelse i 2015. Da den reelle 
gennemførelse af tiltaget først finder sted i efteråret 
2015, så er det for tidligt at beskrive endelige 
resultater i forhold til de opsatte mål. Af væsentlige 
delresultater i 2014 kan dog nævnes:

Projektleder Lise Vogt opdateret med 
nyeste læreplaner i hele Norden

Netværk af relevante fagpersoner 
etableret

Flere af de deltagende forsøgsklasser 
er på plads

Samarbejdsaftale med projektet 
Nordisk Benchmarking omkring 
forskningsdel indgået med Tiinaliisa 
Granholm, Hanaholmen. Samarbejdet 
vil bl.a. omhandle forsker Jenny 
Sylvin, som er valgt (og har takket ja) 
til den forskningsmæssige del, som 
udbredes til også at inkludere nordiske 
forsøgsklasser

Møde afholdt med Dansklærer-
foreningen om potentiel udgivelse i 
forbindelse med tiltaget i form af en 
håndbog til lærere, som giver viden 
om og konkrete afprøvede ideer til 
undervisning i nabosprog med særligt 
fokus på lytteforståelse m.m. Der er 
ikke indgået en endelig aftale med 
Dansklærerforeningen endnu. Et andet 
forlag har desuden også meldt sin 
interesse.

Som det kan ses ud af ovenstående punkter, så er 
interessante rammer omkring Nordiske Forsøgsklasser 
ved at være på plads; det sikrer en bedre udnyttelse af 
ressourcer, ligesom det kan skabe en større forankring 
og udbredelse af tiltagets resultater.

SPROGAMBASSADØRER 

Nordisk Sprogkoordination indgik i januar 2014 en 
aftale med Nordisk Kulturfond om et samarbejde 
omkring nordiske sprogambassadører. Desværre 
måtte Nordisk Kulturfond på et møde 23. oktober 
trække sig som samarbejdspartner grundet interne 
processer. Nordisk Sprogkoordination undersøger 
nu alternative samarbejdsmuligheder for at få det 
størst mulige udbytte ud af tiltaget. Midlerne 
er midlertidigt hensat på forvaltningsorganets 
konto med henblik på overførsel til de nationale 
Foreninger Norden i arbejdet med at etablere 
sprogambassadørordningen.

NORDEN I SKOLEN 

Læringsportalen Norden i Skolen har i 2014 med 
bidrag fra bl.a. Nordisk Sprogkoordination udviklet 
sig til at blive et meget centralt sted for undervisning 
i nordisk sprog og kultur. Antallet af registrerede 
lærere er steget til mere end 2000, hvilket betyder 
at mange tusinde børn og unge nu bruger og har 
glæde af portalen. Af særlig relevans for Nordisk 
Sprogkoordinations særlige fokus på lytteforståelse 
har følgende udvikling desuden fundet sted:

Lydindspilning af samtlige skønlitterære 
værker under portalens område ’Sprog 
& kultur’

Samarbejde med Den2Radio om nyt 
lydindspillet materiale på dansk, norsk 
og svensk talt af børn og unge, som 
knytter an til portalens eksisterende 
temaer og ligger klar til at blive 
indarbejdet

Optimeringer af 
venskabsklasserummet i forbindelse 
med udvidelsen af et Klima & Natur-
tiltag finansieret af Nordisk Ministerråd, 
som gør det smidigere for klasser på 
tværs af de nordiske grænser at finde 
og kommunikere med hinanden (og 
derved opøve kompetencer til at lytte 
til og forstå variationer af talt dansk, 
norsk og svensk)

Et resultat af indsatsen i 2014 er yderligere, at 
portalen er godt i gang med at koordinere og skabe 
sammenhæng mellem en lang række aktuelle 
nordiske projekter og aktører rettet mod børn og 
unge. Følgende projekter har således på forskelligvis 
draget nytte af Norden i Skolen (og den anden vej 
rundt).

NORDISK MINI-ORDBOG 

Netværket for Sprognævnene i Norden valgte 
ikke at korrigere og udvide Nordisk Miniordbogs 
ordforråd i 2014. Nordisk Sprogkoordination følger 
den videre dialog omkring dette i 2015.

LÅN EN NORDBO, -FORFATTER, -FORTÆLLER, - 

TEATERPÆDAGOG

Nordisk Sprogkoordination har indgået en 
aftale og pris med webbureauet Heyday om en 
fælles informationsside om projekterne Nordisk 
Forfatterturné (FNF), Nordiske fortællere (Hugin 
& Munin) og et nordiske teaterprojekt (v. Helena 
Berglund). Siden er under udvikling og står 
klar foråret 2015. Nordisk Sprogkoordination 
afventer information om projektet Lån en Nordbo 
(KulturKontaktNord), da der for nyligt blev 
foretaget ændringer i personalesituationen omkring 
projektet. Da informationssiden først står klar i 
foråret 2015, er det ikke muligt at måle resultatet af 
tiltaget endnu.

RADIO NORDEN

Nordisk Sprogkoordination samarbejdede i 2014 
med Den2Radio om at gøre lydmateriale skabt af 
og med børn og unge på dansk, norsk og svensk i 
programmet Radio Norden anvendeligt på Norden 
i Skolen. Resultatet blev, at alle interviews og 
reportager foretaget i forbindelse med Radio Norden 
i dag matcher de temasammensætninger, der 
findes på læringsportalen Norden i Skolen, hvilket 
gør det muligt at anvende materialet i en bredere 
sammenhæng og ikke mindst som en direkte del af 
en nabosprogsundervisning, der har et øget fokus på 
det talte sprog og lytteforståelse.
Lydmateriale udarbejdet af Den2Radio til Radio 
Norden kan ses her: den2radio.dk/programserier/
norden-i-skolen
Den tekniske ramme til at integrere materialet på 
Norden i Skolen ligger klar og kan bl.a. ses her:
nordeniskolen.org/da/andet-info/radio-norden
Den sidste del af processen bliver for Den2Radio at 
klippe de længere reportager op i små bidder, som 
derefter kan indsættes i relevante sammenhænge på 
Norden i Skolens indholdssider.

NORDISK SPROG-APP

Nordisk Sprogkoordination har i 2014 støttet op 
om udviklingen af en sprog-app rettet mod børn 
og unge i samarbejde med forfatter Merete Pryds 
Helle, Danmark, og forfattere fra flere andre 
nordiske lande. Merete Pryds Helle havde forinden 
dialogen med Nordisk Sprogkoordination rejst 
480.000 DKK i fondsstøtte til udviklingen af sprog-
app’en, som er non-profit og bliver stillet gratis til 
rådighed for alle. Ved at Nordisk Sprogkoordination 
gik ind i projektet med 45.000 DKK, blev det sikret, 
at også Finland (og dermed finsk sprog og kultur) i 
bogstaveligste forstand kommer på kortet som en del 
af app’ens indholdsside, når den står klar i efteråret 
2015. Dette ville ikke have været tilfældet ellers.

SPROGTEST 

Nordisk Sprogkoordination har i 2014 støttet 
udviklingen af en sprogtest, der udvikles i 
et samarbejde mellem Nordjobb (FNF) og 
Kulturfonden för Sverige och Finland. Testen har til 
formål at undersøge den sproglige værdi af et fysisk 
arbejdsophold for finske unge i Sverige.
Arbejdet med udarbejdelse af testen fortsætter i 2015, 
hvorfor der endnu ikke kan beskrives resultater.

ANDRE FORHOLD

Endelig havde Nordisk Sprogkoordination sin første 
sekretariatsbetjening af Ekspertgruppen Nordens 
Sprogråd (ENS), efter at funktionen som sekretariat 
overgik fra Nordisk Ministerråds Sekretariat 
(NMRS) til forvaltningsorganet fra og med 2014. 
Af en mail dateret den 10. april 2014 fra NMRS 
fremgår det, at ”EK-U fulgte NMRS’ anbefaling 
om, at alle medlemmer og suppleanter i ENS bør 
inviteres til et innledende møte hvor den overordnede 
strategi og arbejdsplaner for 2014 og 2015 diskuteres.” 
Imidlertid kom informationen fra NMRS om 
sammensætningen af Ekspertgruppen i maj 2014, og 
på det tidspunkt var arbejdsplanen for 2014 afleveret, 
og strategiseminaret afholdt. En kalenderafstemning 
blandt medlemmer og suppleanter viste, at et første 
møde først kunne lade sig gøre i august, medmindre 
man inden sommerferien kunne lade sig nøje med 6 
personer ud af en gruppe på 16 personer. ENS’ første 
møde blev således afholdt i august.

Et resultat der udeblev, var det planlagte 
organisationsseminar/udviklingsseminar for 
forvaltningsorganet. Det skyldes en usædvanlig stor 
personaleudskiftning i 2014 i de nationale Norden-
foreninger både på lederniveau og blandt de skole- og 
sprogansvarlige. Tiltaget overføres derfor til 2015.
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Medlemsföreningarna 2014 var Foreningen 
NORDENs Ungdom (FNU) i Danmark, Pohjola-
Nordens Ungdomsförbund (PNU) i Finland, 
Ungmennadeild Norræna félagsins (UNF) i 
Island, SORLAK på Grönland, Föreningen 
Nordens Ungdomsförbund (FNUF) i Sverige och 
Foreningen Nordens Ungdom (FNU) i Norge. 
Under året godkändes en ny medlemsorganisation i 
FNUF: Norrøna Ungmannafelag Føroya (NUF) på 
Färöarna och efter vårmötet blev de en fullmäktig 
medlemsorganisation. Föreningen Norden på Åland 
har även möjlighet att skicka ungdomar från sina 
respektive föreningar att delta i FNUFs verksamhet, 
detta på trots att inget formellt avtal existerar.

FNUF består av ett arbetsutskott och ett 
sekretariat i Köpenhamn, som är placerat hos 
moderföreningen, Föreningarna Nordens Förbund, 
en motsvarande paraplyorganisation för Föreningen 

Nordens huvudföreningar. Efter vårmötet bestod 
arbetsutskottet av ordförande Fredric Nygård, 
från Föreningen Nordens Ungdom i Norge, 
vice-ordförande Iris Dager från Ungmennadeild 
Norræna félagsins i Island samt AU-medlem Elin 

Nygård från Föreningen Nordens Ungdomsförbund 
i Sverige. Arbetsutskottet utgör organisationens 
ledning och håller regelbundet kontakt via mail, 
Skype, samt fysiska möten fyra gånger om året 
varav två är inför vår- och höstmötena. Sekretariatet 
består av en deltidsansatt koordinator. FNFs 
generalsekreterare, som samarbetar nära med 
FNUF, är koordinatorns förman.

Alla FNUFs medlemsorganisationer samlades två 
gånger under året, till vår- och höstmöte. Vårmötet 
arrangerades i Helsingfors den 4-5.4.2014 med 
PNU som värd för mötet. Höstmötet arrangerades i 
Oslo den 9-12.10.2014 med FNU Norge som värd. 
Två representanter för varje medlemsorganisation 
deltog i respektive möten. FNUF stöttade flera 
arrangemang under året, däribland SaunaExpressen 
i Jyväskylä i februari och Café Norden i 
Lillehammer i november. Dessa evenemang 
attraherar vanligtvis runt 40-60 deltagare från de 
nordiska länderna. I tillägg fick FNUF Sverige, 
PNU och UNF stöd från Projektpoolen att hålla 
ledarskapskurs som ägde rum i Stockholm och 
Köpenhamn/Malmö under två helger i november.

FNUF deltog som medarrangör i en 
heldagskonferens den 26.9.2014 om 
ungdomsarbetslöshet i Norden – Next Job Norden. 
Konferensen avhölls i Köpenhamn med Nordjobb 
som huvudarrangör och UNR, NSU och FNUF 
som medarrangörer. Ungdomar från hela Norden 
deltog i konferensen som bestod både av en politisk 
paneldebatt, flera workshopar samt intressanta 
upplägg. Under året hade arbetsutskottet möte 
med Nordisk Samorganisation för Ungdomsarbete 
(NSU) för att diskutera potentiellt samarbete mellan 
de två paraplyorganisationerna. Mötet ledde till 
närmare kontakt mellan föreningarna och möjliga 
gemensamma evenemang i framtiden. Bifogat 
finns ett gemensamt uttalande från alla NextJob 
Norden organisatörerna som skrevs till de nordiska 
samarbetsministrarna.

Som del av Islands ordförandeskap i Nordiska 
Ministerrådet höll NordBUK en konferens i Island i 
april för unga. FNUF hade 1-2 medlemmar på plats 

från varje medlemsorganisation. UNF arrangerade 
en kort Islandsruntur för FNUF-deltagarna som 
stannade kvar några dagar. 

FNUF har även i år haft ett gott samarbete med 
UNR i och med att FNUF har en observatörsplats i 
UNRs presidium. FNUFs representant deltog i alla 
UNR-presidiemöten under året, som arrangerades 
i förbindelse med Nordiska Rådets möten. 
FNUF representanten följde och deltog också i 
välfärdsutskottets möten i Nordiska rådet. FNUF 
har också upprätthållit kontakten med UNR bland 
annat genom att båda organisationerna var med 
om att arrangera NextJob Norden konferensen. 
FNUF var även väl representerade vid Ungdomens 
Nordiska Råds session i Stockholm. Varje år 
väljer FNUF en ordinarie representant samt en 
suppleant till UNR presidiet. Thorgny Arwidson 
från Sverige blev omvald till UNRs presidium som 
ordinarie observatör och Iris Dager blev omvald till 
suppleant. Efter UNR sessionen deltog Iris Dager i 
Föreningarna Nordens Förbunds presidiemöte och 
där diskuterades bl.a. samarbetsmöjligheter mellan 
FNUF och FNF.

FNUF har mellan mötena arbetat med sin 
externa kommunikation på olika plan. FNUF 
har under 2014 grundat ett twitterkonto med 
#FNUFNorden. FNUF har också upprätthållit sin 
facebookprofil FNUF Norden med uppdateringar 
och informationsspridning. FNUFs hemsida har 
länge varit i behov av en uppdatering och under 
2014 inleddes processen med att skapa en helt ny 
hemsida (www.fnuf.org). Parallellt med förnyandet 
av hemsidan har FNUF också inlett processen med 
att skapa en ny logga. Den nya hemsidan publiceras 
under våren 2015 tillsammans med den nya loggan! 
Köpenhamn 09.02.2015

Iris Dager  Anne Malmström
Viceordförande  Koordinator
FNUF   FNUF 

Föreningarna Nordens Ungdomsförbund 
(FNUF) är ett samarbetsorgan för 
de nationella ungdomsföreningarna 
och anknuten Föreningen Norden. 
Ungdomsföreningarna är lokaliserade i 
de nordiska länderna och självstyrande 
områdena.
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NORDISKT INFORMATIONSKONTOR I VASA:

Under 2014 fick 1800 personer information om 
nordiskt samarbete via de arrangemang som 
ordnats av informationskontoret. Som ett led för 
att nå en bredare publik har de nätverkskapande 
aktiviteterna har bidragit till att verksamheten fått  
ett större kontaktnätverk och att fler människor och 
organisationer vill delta i arbetet med att förankra det 
nordiska samarbetet på flera plan i samhället. 

Under verksamhetsåret har informationskontoret 
satsat mycket på att medvetandegöra unga människor 
om Finlands plats i Norden genom att engagera åtta 
ungdomar från kommunernas ungdomsfullmäktige 
till Nordiska Rådets session i Oslo. Kontoret har 
synliggjort den gränsregionala konkurrenskraften 
som en viktig del i utvecklingen av regionen. Ett 
seminarium genomfördes i det finskspråkiga Seinäjoki 
där syftet var att ge en insikt i handelsutbyte mellan 
de nordisk länderna och språket som en nyckel i det 
nordiska samarbetet. Under året har yttrandefriheten 
i Norden och i världen för journalister och politiker 
belyst utifrån perspektiv som näthat, hur vi 
tillgängliggör nyheter för de med ett funktionshinder  
och om att skapa sina egna nyhetskanaler. 

NORDISK INFORMATIONSKONTOR I 

SØNDERJYLLAND/SYDSLESVIG

2014 har atter været et spændende og arbejds-intensivt 
år, især på grund af et antal arrangementer i forbindelse 
med 150-året for slaget på Dybbøl. Derudover er der 
også sket en forandring på kontoret, idet Anette Jensen 
efter 17 år har søgt nye udfordringer i Sønderjylland og 
en ny leder, Eva Ritter, er trådt til. Nøglen til Nordisk 
Informationskontoret i Sønderjylland / Syslesvig har 
skiftet ejeren den 17. september 2014. Folketingets 
bevilling til Nordisk Informations-kontor med henblik 
på 150-året for slaget på Dybbøl samt 200 året for 
Norges adskillelse fra Danmark har resulteret i 5 
projekter om Dybbøl og 1 projekt med fokus på Norge.

 
Dybbøl på skolebænken

Mærk historien – Dybbøl 1864 digitalt

Dybbøl læsekreds projekt med seminar

Kulturaften med skuespiller Lone Hertz

Kronikkonkurrence med temaet Slesvig 2064

Litteraturfest.nu

Den nordiske grænseoverskridende litteraturfestival 
blev gennemført for 5. gang i et samarbejde mellem 
Nordisk Informationskontor, danske og tyske 
biblioteker og kulturinstitutioner syd og nord 
for grænsen. I 2014 blev der sat fokus på norsk 
litteratur. Dermed skulle der markeres adskillelsen 
mellem Danmark og Norge i 1814 og 200-år 
jubilæum for den norske grundlov.
Vi kunne også vise en kunstudstilling med 
kunstnere fra Grønland, Island og Færøerne, 
og Anette Jensen har i sommers gennemført to 
rejser til Færøerne. Desuden var der aktiviteter 
i læserkredsene, i arbejdsgruppen Sprog og 
Interkulturel Forståelse, Filmklubben Biffen, et 
oplæg på DCBIB i forbindelse med arrangementet 
”Det om torsdagen” og den traditionelle julekoncert 
med Frøya Gildberg. 

NORDISK INFORMASJONSKONTOR SØR-NORGE

Kontoret videreførte det langsiktige arbeidet for å 
forankre og spre det nordiske samarbeidet regionalt 
og internasjonalt. Det ble gjort via prosjektutvikling, 
veiledning, kurs, arrangement og målrettet 
informasjonsformidling med utgangspunkt i 
kontorets kommunikasjonsplan.

I 2014 arbeidet kontoret med videreutvikling av 
prosjekter, etablering av nordiske partnerskap 
og utvikling av Interreg ØKS-søknader. 
Forprosjektet "Det nordiske måltid" ble avsluttet 
i juni, og omhandlet samarbeidsstrukturer 
mellom mat og reiseliv i Kattegat-Skagerrak. 
Kontoret bisto med økonomiadministrasjon 
for Interreg prosjektet Chinavia II. Kontoret 
hadde prosjektadministrasjonen av forprosjektet 
SUPPORT som utvikler samarbeidet mellom 
virkemiddelapparatet for næringslivet i Norge, 
Sverige og Danmark. Administrasjon av prosjektet 
CO2RE som kartla metoder for grønt skifte/grønn 
økonomi i Kattegat-Skagerrak ble også utført ved 
kontoret. 

Arendalsuka er en viktig politisk arena, og et 
naturlig sted å synliggjøre nordisk samarbeid og 
NMR’s prioriteringer. Kontoret samarbeidet med 
NMRs kommunikasjonsavdeling, Norden i Fokus, 
Ny nordisk mat ll og Foreningen Norden om flere 
arrangement under Arendalsuka 2014. 
Ved flere anledninger presenterte kontoret seg selv 
og det nordiske samarbeidet overfor politikere, 

NORDISKE 
INFORMATIONSKONTORER

I efteråret 2008 blev det besluttet 
i NMR, at FNF skulle overtage 
ansvaret for de regionale 
informationskontorer fra 1. januar 
2009. 

Fælles for informationskontorerne 
er, at de arbejder for at synliggøre 
og fremme nordisk samarbejde. 
Kontorerne formidler information 
om det officielle og det folkelige 
nordiske samarbejde, nordiske 
støtteordninger, nordiske 
samfundsforhold. Som supplement 
hertil tager kontorerne selv 
initiativ til – og organiserer – en 
række nordiske projekter. I dette 
arbejde samarbejdes der i mange 
tilfælde med lokale aktører og 
organisationer, som i de fleste 
tilfælde også genererer økonomisk 
ydelse til aktiviteterne. 

Der er 9 regionale 
informationskontorer i Norden. 
De 8 informationskontorer drives 
i tæt samarbejde med Foreningen 
Norden, nemlig i Jyväskylä og 
Vasa i Finland; Akureyri i Island; 

Alta og Arendal i Norge; Umeå og 
Göteborg i Sverige og i Sydslesvig.  
Nordisk Informationskontor i 
Sydslesvig blev oprettet i 1997 som 
et informationspunkt med kontor 
i Flensborg, arbejder med nordisk 
information i Sønderjylland og 
Sydslesvig og har gennem året 
drevet sin virksomhed på linje med 
de øvrige kontorer.

Samarbejdsoplægget mellem 
Nordisk Ministerråd 
og FNF vedrørende 
informationskontorerne er 
baseret på, at kontorerne skal 
bistå Ministerrådet med at 
sprede information om det 
nordiske samarbejde og arrangere 
debatskabende politiske møder i 
forbindelse med Ministerrådets 
prioriteringer i sine regioner. De 
aftaler, som er oprettet mellem 
FNF/kontorerne og Ministerrådet, 
er grundlaget for den støtte, som 
gives over det nordiske budget. 

Organisatorisk har kontorerne 
egne bestyrelser. 

På fælles møder mellem 
informationskontorerne og 
FNF udveksles information om 
virksomheden.

Virksomheden ved 
informationskontorerne er med 
tiden blevet ganske omfattende og 
har stor betydning for interessen 
for det nordiske samarbejde i de 
aktuelle regioner. Kontorerne 
udarbejder egne årsberetninger. 

De nordiske informationskontorer 
har i år 2014 arbejdet med 
informationsvirksomhed i 
overensstemmelse med mandatet. 

Informationskontorerne har 
også udført arrangementer, 
hvor de har forholdt sig til 
NMR’s og NR’s prioriteringer; 
globaliseringsprojektet generelt, 
kultur og sprog, klima samt øvrige 
prioriterede opgaver. 

Her neden redegøres der kort for 
nogle af Informationskontorernes 
opgaver og arrangementer:

De nordiske informationskontorer 
blev oprettet i 1981 efter beslutning af 
Nordisk Ministerråd og organiseres i 
samarbejde med Foreningerne Norden.
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Síðuskóli i Akureyri, som er en Grøn Flag skole, på 
Den nordiske Klimadag 11.november 2014. 
Elva Ósk Gylfadóttir og Thomas N. Mikkelsen, 
Klimaduellens projektledere, kom til Akureyri og 
stod for lanceringen med stor indsats fra skolens 
personale, elever og Akureyris skolefrovaltningschef 
Soffía Vagnsdóttir. Dagen var vellykket og fik god 
dækning i Islands media.

NORDISKT INFORMATIONSKONTOR I JYVÄSKYLÄ 

Nordiskt informationskontor i Jyväskylä 
presenterade nordiskt samarbete på 
Utrikesministeriets EU-mässevenemang i 
Jyväskylä den 31 januari. Evenemanget hölls på ett 
köpcentrum i Jyväskylä centrum och det innefattade 
side events vid sidan av mässområdet. Evenemanget 
fick mycket uppmärksamhet och det nådde 
hundratals människor.

Nordiskt informationskontor ordnade seminariet 
Lika olika i samarbete med bl a Jyväskylä 
universitet, Jyväskylä stad och Norges ambassad 
den 23 april. Huvudtemat i seminariet var 
kulturskillnader i Norden.Målgruppen var 
universitetsstuderande och företagare i Mellersta 
Finland. Målet var att presentera information 
om Norden, erbjuda ett seminarium som främjar 
språkstudier på universitetet och ge en möjlighet 
för företagare med intresse för Norden att nätverka 
sig. Deltagarna i seminariet var 200 och det fick 
utmärkt feedback.

Den 18 november ordnade informationskontoret 
i samarbete med fackföreningen Akava 
(Centralorganisationen för högutbildade i Finland) 
ett seminarium kring temat Bioenergi – en stor 
möjlighet för Mellersta Finland. Deltagarna var 
ca 50. Bioenergi är ett viktigt och aktuellt ämne i 
Jyväskylä område -- bolaget Metsä Group planerar 
att satsa cirka 1,1 miljard euro på en fabrik för 
bioprodukter i Äänekoski i Mellersta Finland.. 
Om investeringen blir verklighet är den enligt 
bolaget den största investeringen i den finländska 
skogsindustrins historia. Fabriken blir världens 
första för bioprodukter av den nya generationen och 
den har väckt mycket intresse också hos de andra 
nordiska länderna. Infokontoret planerar ordna mera 
seminarier etc kring bioenergi-temat.
 
Jyväskylä infokontor medverkade också i flera 
kulturevenemang under året 2014. 

NORDISK INFORMASJONSKONTOR 

I NORD-NORGE/ DAVVIRIIKKALAŠ 

DIEHTOJUOHKINKANTUVRA DAVVI-NORGGAS

Styret og administrasjonen har i 2014 prioritert 
arbeidet med prosjekter og informasjonsvirksomhet 
innen kultur, næring og politikk på Nordkalotten og 
Barentsregionen, deriblant Interreg IVA-prosjektet 
Nordkalottkonferansen, Grunnlovsjubileet sett fra 
nord, satt Forbundsstaten Norden på dagsorden 
i nord, har samarbeidet med de andre nordiske 
informasjonskontorene og Foreningen Norden 
og informasjonsaktiviteter knyttet til Nordisk 
kulturfond og Kulturkontakt Nord.

NiNN flyttet i 2014 inn i nye lokaler sentralt i Alta 
sentrum, og vises på en helt annen måte i bybildet 
med utstillinger og nordiske flagg på gateplan.
Kontoret fikk i 2014 også samisk navn og heter 
nå  Nordisk informasjonskontor i Nord-Norge/ 
Davviriikkalaš diehtojuohkinkantuvra Davvi-
Norggas. Kontoret vil fremover markedsføre 
seg med en tydelig samisk profil. Dette for å 
vise kontorets beliggenhet midt i det samiske 
kjerneområde, og at kontoret ønsker å profilere seg 
som et samisk, nordisk kontor. I mai hadde leder og 
styreleder møte med samisk kunstnergruppe, som 
forventet et tettere samarbeid med kontoret videre 
fremover.

Kontoret har i 2014 spesielt arbeidet med følgende 
prosjekter:
Barents Press. Kontoret har siden 1999 hatt det 
administrative ansvaret for journalist nettverket 
Barents Press. Kontoret søker penger til drift av 
nettverket. Årsmøtet var i Kirkenes med over 100 
deltakere, ble preget av nye situasjonen mellom 
Russland og vesten i tilknytning til Ukraina krisen.
Nordkalottsamarbeidet er en av hovedpilarene 
for NiNN, og Nordkalottkonferansen som 
arrangeres annet hvert år er en viktig arena for dette 
samarbeidet. NiNN er norsk samarbeidspartner 
for konferansen som i 2014 ble arrangert i Kiruna 
under temaet: ”Nordkalotten en del av Arktis, store 
naturressurser i sårbart miljø”. Konferansen samlet 
rundt 100 deltakere.

Grunnlovsjubileet i 2014 ble markert med en 
foredragskveld på Alta museum med NiNN som 
arrangør sammen med museet. To av landsdelens 
fremste historikere stilte som forelesere med tittelen 
”Nasjon, minoriteter og grenser”. Det var fullsatt sal 
med rundt 200 mennesker til stede. 

universitetsmiljøer og andre. Kontoret holdt kurs i 
nordiske støtteordninger og bisto enkeltpersoner, 
skoler og organisasjoner med rådgiving om 
støtteordninger.
   
Kontoret er sekretariat for Arendal kommune 
og Aust-Agder fylkeskommunes samarbeid med 
Rezekne i Latvia og tilrettela for fire besøk i 2014. 
Sammen med Arendal bibliotek utvikler kontoret 
årlig et studiehefte om nordisk litteratur for bruk i 
lesesirkler over hele landet.

NORDISKT INFORMATIONSKONTOR I UMEÅ

Som en del i kontorets informationsuppdrag produceras 
det elektroniska nyhetsbrevet ”Norden informerar” 
med ett urval av nyheter, oftast från NMR:s hemsida. 
Nyhetsbrevet sänds ut en gång i månaden, till politiker, 
förvaltningar, massmedia och organisationer i regionen. 
Informationskontoret uppdaterar regelbundet sin 
webbplats nordeninfo-umea.se som under våren fick ett 
nytt utseende. Kontoret har även en sida på facebook.

I samband med invigningen av Umeås 
kulturhuvudstadsår besöktes Nordenaktiva i Umeå 
av en grupp nordister från Jyväskylä och Vasa. Bland 
andra medverkade generalsekreterarna Bo Andersson 
(Föreningen Norden Sverige) och Henrik Wilén 
(Föreningen Norden Finland) med intressanta 
anföranden. Gruppen diskuterade det framtida nordiska 
folkliga samarbetet ur ett kulturellt och samhälleligt 
perspektiv.
Deltog i mötet gjorde även Karen Bue från Nordisk 
Kulturfond.

Informationskontoret deltog i mässan VÄV 2014 
under kulturhuvudstadsåret i Umeå med utställningen 
"Fälltäcken så in i Norden". Två föredragshållare – 
Helena Jern från Finland och Inga Elisabeth Naess från 
Norge medverkade.                      Mässan 
besöktes av drygt 5000 gäster.  Utställningen visades 
senare på Skellefteå museum. Satsningen genomfördes 
med stöd på drygt 50 000 DKR från Nordiska 
Kulturfonden. 

Kontoret deltog i planering och genomförande när 
en grupp med representanter för bl a föreningsliv, 
studieförbund och landsbygdsutveckling från Vasa 
besökte Umeå i december. Detta uppskattade besök 
kommer att följas upp av ytterligare studiebesök 
under 2015 samt utmynna i ett bredare samarbete och 
idéutbyte mellan regionerna. 

NORDISKT INFORMATIONSKONTOR I AKUREYRI

Akureyri nød godt af Islands formandsskab i 
Nordisk Ministerråd 2014. Flere konferencer, 
møder og kulturbegivenheder blev afholdt i byen; 
Nordisk Råds temasession blev afholdt i dagene 
7.-8. april, de nordiske statsministers sommermøde 
den 27. maj, konference om innovation og teknologi 
i velfærd, som blev afholdt dagene 4.-5. juní. Folk 
festival – Tradition for Tomorrow i Akureyri 20.-23. 
august, konferencen ”Gender Equality in the Artic” 
30.-31. oktober og flere begivenheder.

Nordisk informationskontor i Akureyri deltager i 
projektet Nordisk Ungdomsforum med de Nordiske 
informationskontorer i Göteborg og Vasa. Kontoret i 
Vasa har haft den overordnede rolle i projektet.

I Akureyri har kontoret samarbejdet med 
forhenværende og nuværende medlemmer på 
ungdomsråde i Akureyri og nærområdet. 8 unge 
fra Akureyri, Húsavík og Dalvík deltog i thema-
workshops i Stockholma med unge fra Vasa og 
Göteborg. De deltog i Nordisk Sessions åbning og 
mødte politikere og ministre, som de fik lejlighed til 
at drøfte deres vigtigste sager med.
Dette var en stor oplevelse for de unge, som 
planlægger endnu et seminar, som afholdes i 
Akureyri i februar. Der skal de forsætte med 
diskussionen, som startede i Stockholm og nu med 
politikere, embedmænd, flere unge og andre i Nord-
Island.
Den 23. marts 2014 på Nordens dag afsluttedes 
projektet i Akureyri, hvor sammenklippet film fra 
hele projektforløbet blev vist.

Nordisk informationskontor i samarbejde med 
Akureyris Filmklub, Kvikyndi, og Danmarks-, 
Norges- og Sveriges ambassader i Reykjavík stod 
for Nordiske Filmdage i Akureyri dagene 18.-23. 
september 2014. Dette var første gang i årtier, at 
Nordiske Filmdage blev afholdt i Akureyri, og de 
blev modtaget som en kærkommen tilf¢jelse til 
byens mangfoldige kulturaktiviteter. Filmdagene 
var rigtig godt besøgte, og mange opfordringer og 
ønsker om at gentage Nordiske filmdage kom frem.
Der blev vist 6 film. Fra Sverige: Palme og Himlen 
är oskyldigt blå. Fra Danmark: Marie Krøyer og 
En kongelig affære. Fra Norge: Manden som elsket 
Yngve og Upperdog. Der var gratis entré.

Nordisk informationskontor deltog i forberedelser 
af Klimaduellens lancering, som blev afholdt í 
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Informationskontorernes indtægter fra NMR og øvrige

Kontor NMR Øvrige finansiering Totalt %

Alta 237.000 NOK 1.898.000 NOK 2.135.000 NOK 11%

Arendal 209.000 DKK 1 518 000 DKK 1 727 000 DKK 12%

Umeå 269 143 SEK 423 044 SEK 870 599 SEK 31%

Göteborg 257 354 SEK 1.090.640 SEK 1 347 994 SEK 19%

Vasa 28 846 € 22.456 € 51 302 € 56%

Jyväskylä 28 847 € 33 136 € 61 983 € 47%

Akureyri 4 491 275 ISK 4.535.036 ISK 9 026 311 ISK 50%

Flensburg 28 846 € 233.390 € 262.236 € 11%

Sammenfatningen viser at NMR’s del af informationskontoreners finansiering er alt fra ca 11% til knapt 
56%. Gennemsnittet for NMR’s del er dermed 30 % af den totale finansiering.

Forbundsstaten Norden var temaet da NiNN i 
samarbeid med Nordisk råd på Stortinget inviterte 
til åpent møte på Universitetet i Nordland i slutten 
av september. Til å holde hovedinnlegget var den 
svenske økonom og historiker Gunnnar Wetterberg 
invitert, og holdt et glødende innlegg for hvorfor 
de nordiske land bør bli en politisk og økonomisk 
union på sikt. I panelet etterpå diskuterte 
representanter for Nordisk råd, NHO Nordland, 
Bodø næringsforening og Bodø Arbeiderparti 
innspillet om en nordisk union.

Finnmark internasjonale litteraturfestival. Kontoret 
er samarbeidspartner for festivalen som ble arrangert 
for 3.gang i november 2014. Profilering av Nordisk 
råds litteraturpris. Flere av de samiske forfatterne 
har vært nominert til Nordisk råds litteraturpris. 
Kontoret hadde ansvaret for å presentere samiske og 
nordiske forfattere, samt markedsføring av festivalen

NORDISKT INFORMATIONSKONTOR I GÖTEBORG

2014 var ett intressant år ur ett nordiskt perspektiv. 
Bland annat fick vi tillfälle att uppmärksamma 
200 år av fredliga relationer mellan de nordiska 
länderna. Nordiskt Informationskontor i Göteborg 
uppmärksammade detta genom att medverka på 
Mötesplats Norden, en framåtblickande plattform 
för gränsöverskridande samhällsdiskussion som 
genomfördes i Kungälv under fem dagar i juni. 
Under dagarna hölls flera intressanta föreläsningar 
och seminarier. Nordiskt Informationskontor var 
med och arrangerade ett seminarium om samers 
rättigheter och identitet. Syftet med seminariet var 
att ge en aktuell bild av samernas rättsliga ställning 

och relationer till ett majoritetssamhället. Utöver 
detta medverkade vi också med ett tält där vi 
informerade om det nordiska samarbetet. Det blev 
fem intressanta och festliga dagar som var mycket 
välbesökta.

Under 2014 har Nordiskt Informationskontor riktat 
in en stor del av verksamheten mot ungdomar, 
speciellt vad gäller frågor som rör demokrati och 
delaktighet. Högerpopulistiska och högerextrema 
partier vinner allt större mark runt om i Europa 
och de har etablerat sig som en politisk kraft att 
räkna med. Även i de nordiska länderna som ofta 
har en demokratisk, öppen och tolerant självbild 
har dessa partier fått ett starkt politiskt fäste. 
Nordiskt Informationskontor i Göteborg vill aktivt 
stävja denna negativa utveckling och verka för ett 
öppet samhälle där alla känner sig delaktiga och 
inkluderade. Med denna utgångspunkt har vi drivit 
två demokratiprojekt. Young People and Democracy 
var ett ettårigt projekt med syfte att öka kunskapen 
och medvetenheten om vilka möjligheter unga 
människor har att påverka sin situation och delta i 
den demokratiska processen. Projektet genomfördes 
tillsammans med Göteborgs stad, Mölndals stad 
och regionen Vidzeme i Lettland. Vårt andra 
ungdomsprojekt, Nordiskt ungdomsforum, 
arrangerades i samarbete mellan Sverige, Finland 
och Island, syftet var att ge en insikt i vad nordiskt 
samarbete är och hur vi kan skapa förutsättningar 
att se det nordiska samarbetet i en europeisk 
gemenskap. 

Våra ungdomsinsatser under 2014 har varit 
mycket lyckade och och vi kommer att fortsätta 
ungdomssatsningen under 2015. 

ORKESTER
NORDEN

Orkester Norden har bland annat som mål att stärka 
samhörigheten mellan nordisk ungdom, utveckla 
kunskapen om nordisk musik och synliggöra 
det rika nordiska kulturarvet. Orkestern vill ge 
unga nordiska musiker en möjlighet att arbeta 
med nordisk repertoar tillsammans med några av 
Nordens främsta instruktörer och med dirigenter 
och solister av internationellt format. Orkester 
Nordens turnéer har allt sedan premiäråret utvecklat 
musikaliska och sociala kontakter mellan unga 
musiker i hela Norden. Sedan några år tillbaks 
har Orkester Norden också ett samarbete med 
Musikhögskolorna i Estland, Lettland och Litauen. 
Varje år bjuds ett antal musiker från dessa länder 
in för att delta i sommarsessionen och man har på 
detta sätt utökat det nordiska perspektivet.

I løbet af år 2013 blev Foreningen Orkester Norden 
stiftet. Foreningen Orkester Norden har som opgave 
at sikre Orkestrets fortsatte eksistens og kvalitet. 
Bestyrelsen for Foreningen Orkester Norden 
deltog aktivt i arbejdet for at sikre Orkestret en god 
økonomisk og faglig ramme i Ålborg, Danmark, 
men der har Orkestret haft en fast adresse i ét år og 
vil i yderligere 5 år. 

Foreningen Orkester Norden baseres på 
medlemsskab og er registreret i dansk CVR-register 
med hjemmeadresse hos Foreningerne Nordens 
Forbund.

Følgende organisasjoner er med:

a. Foreningen Nordens Forbund

b. Nordisk Konservatorieråd (ANMA)

c. De Unges orkesterforbund, Norge

d. Musik & Ungdom, Danmark

e. Musikk og Ungdom, Norge

f. Lions Clubs Nordiske råd

Foreningen ON ledes av Toke Kristensen som for 
øvrigt også er leder for Musik&Ungdom i
Danmark.

Generalsekretæren, Kristín Ólafsdóttir, sad i 
Foreningen Orkester Nordens bestyrelse til 30. juni 
2014. Generalsekretæres efterfølger som FNF’s 
repræsentant i bestyrelsen er Bente Dahl.

Orkester Norden startade 1993 som ett 
samarbetsprojekt mellan Föreningarna 
Nordens Förbund, Lions i Norden, Norsk 
musikråd och Svenska Rikskonserter.
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ØVRIGT SAMARBEJDE 
MELLEM FORENINGERNE NORDEN

VENSKABSBYSAMARBEJDET

Venskabsbysamarbejdet mellem kommuner og frivillige organisationer har gennem alle årene været en 
vigtig sag for Norden-foreningerne. Samarbejdet giver mulighed for at bringe folk på lokalt og kommunalt 
plan sammen i et netværk over hele Norden. Omkring 1000 kommuner har i årenes løb oprettet 
venskabskontakter i Norden. Denne virksomhed har hen ad vejen også fået forgreninger til de nordiske 
nærområder og til en række lande i de andre verdensdele.

SAMARBEJDSPARTNERE I NÆROMRÅDERNE

Der findes i dag fungerende Norden-foreninger i Estland, Letland, Litauen, i Koltushi ved St. Petersburg 
og i Petrozavodsk. De samler nordisk interesserede medlemmer til at arbejde for at sprede kundskab 
om Norden i hjemlandene og til at holde kontakter med Norden-foreningerne i de nordiske lande. I 
1999 blev der underskrevet samarbejdsaftaler mellem Foreningerne Nordens Forbund og Foreningerne 
Norden i Estland og Letland. Samarbejdsaftalen har til mål at fremme kontakten og samarbejdet mellem 
Foreningerne Nordens Forbund og Foreningerne Norden i Estland og Letland og knytte disse nærmere til 
Norden-foreningerne i Norden.  

Foreningen Norden i Estland blev oprettet i 1989 og har lokalafdelinger i flere kommuner. Foreningen har 
haft tæt samarbejde med Pohjola-Norden i Finland.  

Foreningen Norden i Letland blev oprettet i 1991 og har lokalafdelinger i flere kommuner.  

Foreningen Norden i Litauen blev oprettet i 1997 og samler Norden-interesserede fra Vilnius-området, 
men har også medlemmer fra andre dele af Litauen. I samarbejde med Foreningerne Nordens Forbund og 
Pohjola-Norden og i regi af Nordisk Informationskontor i Vilnius har foreningen været med til at arrangere 
Den nordiske Biblioteksuge.
 
Foreningen Norden i Koltushi kommune blev etableret i år 2000 i Koltushi, vest for St. Petersburg. 
Koltushis historiske og kulturelle baggrund og det faktum, at mange af indbyggerne har forbindelser med 
Norden, specielt med Finland og Sverige, har stimuleret interessen for foreningen. Foreningen har kontakt 
med Pohjola-Norden. 

Foreningen Norden i Petrozavosk. Foreningen blev oprettet i 2001. Oprettelsen og aktiviteterne i foreningen 
er til dels præget af det nære venskabsbysamarbejde mellem Umeå og Västerbotten og Petrozavodsk. 

FNF har följt NGO-samarbetets utveckling i Östersjöregionen och de forum som arrangerats. 
Representationen har ägt rum via de nationella organisationerna, främst Pohjola-Norden.

De baltiska ländernas engagemang i Nordisk biblioteksvecka har fortsatt att öka och projektet är mycket 
viktigt och stort i alla tre länderna. Störst är det i Lettland och Litauen med 250-350 aktiva bibliotek i varje 
land som gör högläsningar.
I de baltiska länderna är det främst de nordiska informationskontoren som driver projektet. 
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Baggrund

OM FORENINGERNE 
NORDENS FORBUND

Foreningerne Nordens Forbund 
er koordineringsorgan for de 
nationale Norden-foreningers 
aktiviteter, og Forbundets 
sekretariat administrerer 
foreningernes fælles projekter 
og repræsenterer foreningerne i 
kontakten med Nordisk Råd og 
Nordisk Ministerråd.
Foreningerne Nordens 
Forbund vil bidrage til en aktiv 
samfundsdebat, påvirke det 
officielle nordiske samarbejdes 
beslutningstagere og tage 
initiativer, der kan medvirke til at 
fordybe det nordiske samarbejde 
indadtil og udadtil, fremme 
fri bevægelighed i Norden og 
kontakten mellem de nordiske 
borgere.

Forbundet vil følge det nordiske 
samarbejdes udvikling og 
forsøge at være på forkant 
med beslutningsprocesserne 
for herved at kunne udøve 
maksimal påvirkning. Forbundet 
vil ligeledes fortsat udvide sit 
nordiske netværk med henblik 
på at udbrede viden om det 
nordiske samarbejde og for 
at fremme medborgernes og 
organisationernes nordiske 
samarbejde. Forbundet vil også 
tilskynde til nordisk samageren 
i forhold til omverdenen samt 
ikke mindst forholde sig til 
globaliseringsprocessen og 
globaliseringsarbejdet i de 
nordiske lande. Forbundet 

arbejder for, at de nordiske 
lande forholder sig åbent og 
inkluderende til omverdenen. 
Forbundet stræber efter at 
samarbejde med organisationer 
og andre aktører med relevant 
ekspertise for at opnå optimale 
resultater. De nationale 
Foreningers formænd udgør 
Forbundets præsidium. 

MISSION 

Foreningerne Nordens Forbund 
er et samarbejdsorgan for de 
nationale Norden-foreninger og 
Foreningerne Nordens Ungdom 
(FNU). Forbundets hovedopgave 
er at samordne de nationale 
foreningernes fælles interesser 
i arbejdet med at styrke det 
folkelige nordiske samarbejde 
på alle niveauer og arbejde for 
tættere samarbejde mellem de 
nordiske lande.

VISION 

Forbundets vision er:
- at skabe et stærkere 
Norden for alle Nordens 
medborgere ved at 
arbejde for en mere 
integreret region/Nordisk 
forbundsstat 

- at styrke Norden som 
region globalt ved at 
arbejde for en mere 
integreret region/Nordisk 
forbundsstat

VÆRDIER

Forbundet arbejder på grundlag 
af de værdier, som bærer den 
nordiske samfundsmodel; tillid, 

frihed under ansvar, åbenhed og 
inkludering, tolerance, ligestilling 
og demokrati samt respekten 
for traditionen for at foretage 
dialog med medborgerne i de 
demokratiske institutioner.

Mål og strategier 
2012-2014

ET MERE INTEGRERET NORDEN

Interessen for det nordiske 
samarbejde og ikke mindst 
optrapning af dette samarbejde 
har eskaleret i de seneste år. Der 
skrives bøger og rapporter, som 
bakker op om behovet for mere 
omfattende regionalt samarbejde 
i Norden. Globaliseringen 
og en forandret verdensorden 
stiller nye krav til det nordiske 
samarbejde, og der er et voksende 
antal forskere, politikere og 
nordiske medborgere generelt 
set, som mener, at Nordens 
konkurrencekraft internationalt 
og bevarelse af den nordiske 
velfærdsstat afhænger af dette. 
Foreningerne Norden ser det 
som en af sine vigtigste roller at 
fremme debatten om dette og 
opfordre til politiske handlinger 
på feltet.

Foreningerne Nordens Forbund 
vil fortsat følge op på de 
tanker, som folk som Gunnar 
Wetterberg har fremlagt om 
en nordisk forbundsstat, og 
som Thorvald Stoltenberg har 
fremmet omkring udenrigs- og 
sikkerhedspolitisk samarbejde, 

VIRKSOMHEDSPLAN FOR FORENINGERNE 
NORDENS FORBUND 2012-2014 
(Godkendt af FNFs præsidium 2011)
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lige som dét at arbejde ihærdigt 
for en fuld realisering af målene i 
Helsingforsaftalen, som fylder 50 
år i 2012.

FNF vil bl.a. fokusere sit 
arbejde for tættere nordisk 
samarbejde omkring 
de prioriteringer, som 
lægges op af NMR’s 
formandskabsprioriteringer i 
de kommende år. Dermed har 
FNF mulighed for at påvirke 
den politiske debat, som 
sker omkring temaet under 
formandskabsåret i NMR. 
Norges prioriterede politiske 
område i 2012 bliver velfærd 
og grøn vækst. Sveriges 
prioriteringer år 2014 bliver 
sandsynligvis arbejdsmarked, 
handel og tilvækst. 

FNF vil i perioden fremme 
en række forslag til de 
nordiske regeringer/NMR 
om et tættere samarbejde 
på de diverse områder inden 
for feltet ”Et mere integreret 
Norden”, herunder det 
nordiske samarbejde inden 
for international og regional 
fora.

FNF vil i perioden 
udvikle et samarbejde 
med næringslivet og 
arbejdsmarkedsorganisationer 
samt samarbejde om 
politisk dialog med nordiske 
politikere.

Der arrangeres seminarer og 
konferencer omkring temaet. 

Andre opgaver 
2012-2014:

SPROG/SKOLESAMARBEJDE

Sprog- og kulturforståelse 
samt dialog over grænserne er 
grundlæggende elementer i at 
styrke Norden som region. I 

globaliseringsprocessen er disse 
elementer måske vigtigere end 
nogensinde før. 

Nordiske 
sprogfærdigheder 
blandt unge nordboere 
er stadig mere truet, 
og det samme gælder 
identifikationen med 
det nordiske fællesskab. 
Nordisk samarbejde 
omkring miljø, forskning, 
innovation, erhvervsliv 
etc. er afhængig af, at 
unge nordboere er rustet 
til den kommunikation 
og den kulturforståelse, 
dette kræver. Satsning 
på kreativ formidling og 
brug af nye medier og 
digital teknik kan skabe 
grunden for det ”sprog”, 
hvor ungdommens 
kommunikation og 
udvikling af ovennævnte 
kompetencer kan 
ske. Samtidig er det 
altafgørende, at de 
nordiske regeringer 
seriøst følger op 
på den nordiske 
sprogdeklaration.

Forbundet vil i 2012-2014 
arbejde for at udvikle sprog-/
skolesamarbejdet gennem 
udviklingen af IT- portalen 
Nordeniskolen.org. Projektet 
skal med en ny tilgang til 
nabosprogsundervisning styrke 
nordiske unges kompetencer til at 
kommunikere med hinanden på 
dansk, norsk og svensk. Projektet 
skaber en digital platform, 
som giver lærere og andre 
sproginteresserede en lang række 
unikke redskaber, som bibringer 
arbejdet med sprogforståelsen helt 
nye muligheder.
Forbundet vil i perioden arbejde 
for at påvirke den politiske 
debat via deltagelse i nordiske 
konferencer og dialog med de 
relevante politiske aktører.

Det åbne 
Norden
Forlængelse af mandatet for 
Grænsehindringsforum har givet 
anledning til optimisme om, at 
der i nordisk regi findes vilje for 
at kortlægge problematikken. 
Denne viljes rækkevide er dog 
begrænset, hvis den politiske 
vilje for at opløse grænsehinder 
og forebygge nye mangler, og 
det gør den i omfattende grad. 
Foreningerne Norden/FNF har 
en betydelig rolle at spille her. 
Foreningerne Norden/FNF vil 
fortsat stå vagt om udviklingen 
og påtage sig en pådriverrolle over 
for nordiske samarbejdsorganer, 
regeringerne og lokale 
myndigheder. Afskaffelse af 
grænsehindringer fremmer 
medborgernes velfærd samt 
næringslivets konkurrencekraft 
og styrker dermed Norden som 
region globalt.

Forbundet vil i 2012-2014 arbejde 
for løbende at foretage dialog 
med nordiske myndigheder om 
udviklingen af arbejdet med 
afskaffelse af grænsehindringer 
og gøre opmærksom på og 
reagere kritisk på oprettelse af nye 
grænsehindringer.

LØBENDE PROJEKTER:

Administration af 
Informationskontorerne
FNF har ansvaret for 
administration af de regionale
Nformations kontorer og sørger 
for, at deres mandat omkring 
formidling af information om det 
nordiske samarbejde er udført.

VIDEREUDVIKLING 
AF PROJEKTER OG 
PROGRAMMER
FNF arbejder for at videreudvikle forbundets 
projekter og programmer
Forbundet vil i 2012-2014 arbejde for at udvikle:

Nordjobb formidler sommerjob, bolig og fritids- 
og kulturprogram i et andet nordisk land til unge 
mellem 18-28 år. Programmet arbejder for at øge 
mobiliteten imellem de nordiske lande og for at 
forbedre sprogkundskaber og viden om kultur i 
Norden.
Der arbejdes i år 2012 med implementering af 
parallelprojektet Jobbresan i samarbejde med 
Söderhamns kommune i Sverige. Projektets 
hovedmål er en nordisk model til mindskning af 
ungdomsarbejdsløshed. 

Norden i Skolen skal med en ny tilgang til 
nabosprogsundervisning styrke nordiske unges 
kompetencer til at kommunikere med hinanden 
på dansk, norsk og svensk. Projektet skaber 
en digital platform, som giver lærere og andre 
sproginteresserede en lang række unikke redskaber, 
som bibringer arbejdet med sprogforståelsen 
helt nye muligheder. Norden i Skolen nedbryder 
fysiske og mentale grænser i Norden, hvor 
bl.a. et spændende netbaseret samarbejde i små 
tværnationale grupper skal bringe Nordens unge i 
tale med hinanden. Projektet har vundet de nordiske 
sprognævns (Sprogkampagnen) delt pris 2011 om 
at udvikle et koncept, der kan bidrage til at styrke 
nabosprogsforståelsen i fremtiden.

Nordisk Biblioteksuge er et arrangement, der 
promoverer højtlæsning, nordisk fortælletradition 
og litteratur. Det er en uge med oplæsninger, 
udstillinger, debatter og kulturoplevelser på 
tusindvis af biblioteker, skoler og forsamlingshuse 
rundt om i Norden og Baltikum.
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Till	  de	  nordiske	  ministre	  for	  arbejdsmarkedsspørgsmål:	  

Eygló	  Harðardóttir	  	  	   Mette	  Fredriksen	  	   	   Johan	  Dahl	  
Jens-‐Erik	  Kirkegård	  	   Lauri	  Ihalainen	  	   	   Paula	  Risikko	  	  
Robert	  Eriksson	  	   	   Elisabeth	  Svantesson	  	   Fredrik	  Karlström	  	  
	  
cc.	  Generalsekretær	  Dagfinn	  Høybråten	  &	  Afdelingsleder	  Annika	  Rosing	  
	  
	  

Reykjavík	  22.	  maj	  	  2014	  

Ang.	  ETLA	  rapporten	  

FNF	   hilser	   velkommen	   den	   rapport	   som	   Norwell	   har	   produceret	   om	   Den	   Nordiske	   Model	   fra	   en	   økonomisk	  
synsvinkel.	   Rapporten	   konkluderer,	   at	   set	   fra	   denne	   vinkel	   giver	   det	   fortsat	   mening	   at	   tale	   om	   en	   nordisk	  
model,	  omend	  dens	  exceptionalitet	  ikke	  bør	  overdrives.	  Det	  er	  lykkedes	  for	  de	  nordiske	  lande	  at	  opretholde	  en	  
cyklus	  mellem	  højt	  beskæftigelsesniveau,	  høj	  levestandard,	  udstrakte	  offentlige	  tjenester	  og	  sikkerhedsnet	  og	  
stor	  økonomisk	  lighed.	  Modellen	  er	  dog	  til	  stadighed	  udfordret	  i	  den	  globale	  konkurrence,	  og	  rapporten	  peger	  
på	  behov	  for	  reformer,	  såsom	  for	  at	  fremme	  produktiviteten.	  

Det	  nordiske	  samarbejde	  bør	  følge	  op	  på	  rapportens	  konklusioner	  og	  reformforslag	  ved	  at	  afholde	  seminarer	  
hvor	   eksperter	   fra	   andre	   fagområder	   end	   økonomi	   og	   fra	   praktikken	   også	   bliver	   inddraget.	   Dette	   gælder	   for	  
eksempel	   uddannelsesområdet,	   som	   i	   rapporten	   bliver	   fremhævet	   som	   reformområde,	   og	   indsatsen	   mod	  
arbejdsløsheden	  som	  rapporten	  fremhæver	  som	  vigtig	  både	  på	  kort	  og	  lang	  sigt.	  

Der	  er	  endvidere	  anledning	  til	  at	  fremhæve	  områder	  som	  er	  udeladt	  i	  rapporten.	  Dette	  gælder	  ikke	  mindst	  de	  
mangeartede	   grænsehindringer	   inden	   for	   Norden,	   som	   vanskeliggør	   økonomisk	   samarbejde	   over	   grænserne	  
mellem	   de	   nordiske	   lande,	   og	   bevirker	   at	   alt	   for	   få	   udnytter	   eksisterende	   muligheder	   på	   arbejdsmarkedet	   i	  
andre	  nordiske	  lande.	  	  

Der	   findes	   mange	   områder	   hvor	   der	   kræves	   omfattende	   fælles	   nordiske	   investeringer:	   miljø	   og	   energi,	  
kompetensudvikling,	  infrastruktur	  og	  et	  mere	  effektivt	  innovationssystem;	  investeringer	  som	  i	  sin	  tur	  kan	  holde	  
de	   nordiske	   lande	   langt	   fremme	   i	   kvalitetsarbejde,	   grøn	   økonomi	   og	   tilvækst,	   med	   nye	   jobs	   og	   en	   stærk	  
finansiering	  af	  velfærdssystemet.	  

Trepartssamarbejde	  om	  arbejdsmarkedet	  og	  relaterede	  spørgsmål	  er	  en	  kerne	  i	  den	  nordiske	  model,	  og	  derfor	  
undrer	   det,	   at	   rapporten	   ikke	   indeholder	   forslag	   om	   forstærket	   trepartssamarbejde	   på	   nordisk	   niveau	   om	  
presserende	  opgaver,	  ikke	  mindst	  arbejdsløsheden,	  især	  blandt	  de	  unge.	  

På	  vegne	  af	  Præsidiet	  i	  FNF	  

	  
	  
	  
Kristín	  Ólafsdóttir	  
Generalsekretær	  for	  FNF	  
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Stockholm 26.10 2014 

Til Nordisk Råds parlamentarikdere 
Cc Rådsdirektør Britt Bohlin 

Foreningerne Nordens Forbund skal med denne udtalelse støtte op om de tanker som fremmes i 
medlemsforslag A 1633/presidiet “om initiativ till att gå vidare med tanken på en Nordisk 
Förbundsstat”. Foreningerne Nordens Förbund, har allerede i sin Strategiplan 2012-2014 “Norden 
uden grænser” lagt op med denne vision. Forbundets vision er: 

 at skabe et stærkere Norden for alle af Nordens medborgere ved at arbejde for en mere 
integreret region/Nordisk forbundsstat 

 at styrke Norden som region globalt ved at arbejde for en mere integreret region/Nordisk 
forbundsstat 

Forbundet har endvidere i diverse udtalelser udtrykt behovet for at arbejde mod et enet Norden 
uden grænser/ Nordisk Forbundsstat. I FNFs udtalelse om CENS – rapporten, ”Nordiska gemenskaper 
– en vision for samarbetet” konkluderer FNF:  
 
”Aflsutningsvis vil FNF understrege, at samtidig som FNF forholder sig positivt indstillet til CENC 
tanker og forslag og at muligheden for at styrke det nordiske samarbejde ligger indbygget i modellen, 
ligger de fortsat langt fra tanker om Nordisk forbundsstat, som omtales som ikke aktuelle i CENS 
rapporten. FNF anser til gengæld, at det er politikerne og deres ambitionsniveau som markerer hvad 
der er realistisk i denne sammenhæng. Er der politisk vilje finder der en vej.”  
 
I denne sammenhæng betoner FNF specielt vigtigheden af at skabe tættere samarbejdet på følgende 
felter: 
“Udenrigs- og forsvarspolitik, herunder en arktisk strategi, lovgivningssamarbejdet, herunder 
implementering af nye EU direktiver og internationale konventioner samt harmonisering af 
medborgerrettigheder og migrationspolitik, klima, miljø og energisamarbejdet, forskning, 
innovations- og uddannelsessamarbejdet samt kultur og sprog.” 
 
Efterfølgende skrev FNF et brev til Rådsdirektør Jan Erik Enestam, hvor man stillede spørgsmål om 
opfølgning af CENC rapporten.  FNF foreslog endvidere, at FNF var inddraget i processen skulle man 
nedsætte en arbejdsgruppe til at arbejde med problematikken. 
 
FNF er opmærksom på, at der er sket organisatorisk revidering af NMR og NR siden CENC - rapporten 
og det velkomner FNF, men de rækker kun så langt. Der er behov for en fælles poltisk satsning som 
seriøst satser på at skabe Norden uden grænser til gavn for alle af regionens medborgere, og 
samtidig skabe en region som vil kunne være en vigtig international aktør med indflydelse langt ud 
over det som vi kender i Norden i dag. FNF opfordrer Nordisk Råd: 
 

 til at tage positivt i mod medlemsforslag A 1633/presidiet “om initiativ till att gå vidare med 
tanken på en Nordisk Förbundsstat” og behandle forslaget af fuldt seriøsitet og 

 til at inddrage Foreningerne Nordens Forbund og andre medborgerorganisationer i dialogen 
i processen undervejs. 
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Till statsministrarna och de nordiska samarbetsministrarna för de nordiska staterna och 
de självstyrande områdena 

Kopia 

Generalsekreterare Nordiska Ministerrådet Dagfinn Høybråten 

Rådsdirektör Nordiska Rådet Britt Bohlin 

      Stockholm 26/10  2014 

 

UTTALANDE ANGÅENDE ÖKAD SATSNING PÅ KONKRETA ÅTGÄRDER INOM 
OMRÅDENA ARBETSMARKNAD, INTEGRATION OCH UTBILDNING – METODER FÖR 
ATT MINSKA UNGDOMSARBETSLÖSHETEN 

Undertecknade önskar med detta uttalande uppmana det nordiska samarbetet att i större 
utsträckning satsa på konkreta nordiska åtgärder på arbetsmarknadsområdet. 
Erfarenhetsutbyte är en bra metod men det nordiska samarbetet skulle tjäna på att 
ungdomar i större utsträckning får praktisk erfarenhet av den nordiska arbetsmarknaden 
i sina grannländer. Detta är en nästintill outnyttjad möjlighet för att minska den nordiska 
ungdomsarbetslösheten. Samtidigt är ungdomsarbetslöshet ett allvarligt problem i alla de 
nordiska länderna. Detta kräver handling på såväl nationell som nordisk nivå. 

De nordiska statsministrarna kommer i samband med Nordiska Rådets session att träffas 
för att diskutera aktuella samarbetsfrågor. I år har man som tema på sitt möte 
arbetsmarknad, integration och utbildning. Undertecknade välkomnar diskussioner kring 
dessa teman då det är viktiga frågor som påverkar det samhälle vi lever i idag såväl som 
morgondagens samhälle.  

I sådana diskussioner tenderar man att fokusera på erfarenhetsutbyte mellan de nordiska 
länderna. Detta är bra då de nordiska staterna har en liknande strukturell uppbyggnad 
och man kan lära sig mycket av att titta på hur ens grannländer har löst en viss sak. Det 
som däremot kan göras i betydligt större utsträckning än idag är att satsa på konkreta 
och operativa gemensamma gränsöverskridande projekt. Undertecknade har emellertid 
med förvåning noterat att statsministrarnas toppmöte i Fryshuset under Sveriges 
ordförandeskap av NMR 2014 inte följdes upp med några konkreta projekt. En sådan 
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uppföljning efterlyses av undertecknade. På arbetsmarknadsområdet kan man idag peka 
på Nordjobb vilket är ett ypperligt exempel på hur man kan arbeta gemensamt. Man kan 
och borde emellertid göra mer. Nedan listas några exempel, alla under temat 
arbetsmarknad, integration och utbildning, på metoder som har potential att leda till 
goda resultat.  

• Nordisk jobbportal (förbättring utifrån de nationella arbetsförmedlingarnas 
portaler) 

• Nordiskt praktikprogram (utgångspunkt i befintliga gränshinder) 

• Stödpaket för att öka egenmakten (hjälper särskilt grupper som står långt ifrån 
arbetsmarknaden) 

• Nordisk kampanj som synliggör de kompetenser ideella sektorn ger ungdomar 

 
 
För Föreningarna Nordens Förbund       För Föreningarna Nordens 
Ungdomsförbund     

    

Sinikka Bohlin  (SE)                  Fredric Nygård (NO)  

Ordförande    Ordförande 

     
    För Nordisk Samorganisation for     

Ungdomsarbejde 
 

     
     
    Pia Nurmio-Perälä (FI) 
    Ordförande 
 
 
    För Ungdommens Nordiske Råd 
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Förutsättningarna för Nordens 
säkerhetspolitik har förändrats. 
Det � nns i vår tid omfattande 
säkerhetspolitiska utmaningar,
vilka sträcker sig från samhälls- 
säkerhet till militärt försvar. 
Medborgarna i de olika nor-
diska länderna förväntar sig ett 
ökat samarbete mellan länder-
na. Det gör medborgarna dels 
för att länderna tillsammans 
ska kunna hantera de risker som 
� nns och ligger framför oss, dels 
för att länderna tillsammans ska 
göra det på ett e� ektivt sätt. 
I en nypublicerad studie gjord 
vid FOI och isländska Centre 
for Small State Studies (CSSS) 
har utvecklingen av ett kris-
beredskapssamarbete mellan de 
fem nordiska länderna sedan 
2009, undersökts. Resultaten 
av studien presenteras nu i en 
ny rapport ”Nordic Cooper-
ation on Civil Security: � e 
Haga process 2009-2014” Ett 
resonemang i rapporten är att 
det måste fram konkreta resultat 
och att man inte kommit så långt 
i förverkligandet av ambitionerna. 

Det nordiska samarbetet har 
stora möjligheter att utvecklas 
under den närmsta tiden, men 
det är viktigt att det bygger på 
verkliga behov. I det samarbete 
är det särskilt viktigt är att beto-
na god miljö och folkhälsa samt 
en fredlig och demokratisk ut-
veckling i omvärlden.

FNF tackar Professor Bengt Sunde-
lius för det � na arbetet som utförts 
i samband med denna broschyr. 
Bengt Sundelius är professor i stat-
skunskap vid Uppsala universitet 
och vid Försvarshögskolan i Stock-
holm. Han har författat böcker om 
nordiskt samarbete och forskar och 
utbildar kring samhällssäkerhet. 
Sundelius är strategisk rådgivare 
till generaldirektören för Myn-
digheten för Samhällsskydd och 
beredskap (MSB).

Sinikka Bohlin
Ordförande för FNF

Förord

Sinikka BohlinSinikka Bohlin
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Det nordiska samarbetet om sam-
hällssäkerhet utgår från principen 
om solidaritet mellan de nordis-
ka folken. Detta har uttryckts i 
olika manifestationer, såsom i de 
ansvariga ministrarnas Haga-dekla-
rationer i april 2009 och i juni 
2013, men även av de nordiska 
utrikesministrarnas solidaritets-
förklaring i Helsingfors i april 
2011. Denna nordiska politiska 
markering liknar innebörden av 
EUs Lissasbonfördrag med dess 
Solidaritetsklausul (222) från 
december 2009.

Att visa solidaritet gentemot varan-
dra genom praktiskt handlande 
är inte en option att överväga utan 
ett politiskt förankrat krav på 
de berörda nationella organen 
med ansvar för samhällssäker-
het. Hur denna solidaritet skall 
efterlevas inför och i olika svåra 
situationer är en problemställn-
ing som behöver utvecklas 

samnordiskt. FNF lyfter här 
några områden där ett gemens-
amt sårbarhetsreducerande och 
förmågehöjande arbete bör stär-
kas och fördjupas skyndsamt. 
Det nordiska samarbetet skall 
främja en region där invånar-
na känner trygghet och säker-
het i vardag och i kris. Norden 
bör vara ett föredöme i detta 
gemensamma arbete för andra 
regioner i Europa och i andra 
världsdelar.

Vi har under senare år upplevt 
en rad svåra händelser hemma 
och i vår omvärld som utmanat vår 
grundläggande samhällssäkerhet. 
Ofta har vi utsatts för överrask-
ningar med tragiska konsekvens-
er för liv, egendom och miljö. 
Tsunamin i � ailand 2004 tog 
närmare tusen nordbors liv. En 
motsvarande händelse i Japan 
våren 2011 blev inledningen 
till ett kärnkraftshaveri med 

Stärk det 
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enorma skadeverkningar över 
lång tid. En hotande pandemi 
av svinin� uensa 2009 ledde 
till massvaccineringar för mil-
jardtals kronor och i dagarna 
lever vi med ännu en livsho-
tande epidemi i ebolaviruset. En 
självmordsbombare sprängde sig 
själv mitt i julruschen i centra-
la Stockholm 2010. En ensam 
förövare mördade 77 människor 
i Oslo och på Utöya sommaren 
2011. Cyberattacker mot my-
ndigheter och samhällsviktiga 
företag sker med regelbundenhet 
i våra länder. Våldsamt väder, 
som störtregn i Köpenhamn 
2011, slår ut transportleder och 
orsakar översvämningar med 
stor förödelse. Skogsbränder i 
Norge och i Sverige 2014 krä-
vde evakueringar och massiva 
räddningsinsatser. Ett isländskt 
vulkanutbrott med ett enormt 
askmoln skapade kaos i den eu-
ropeiska � ygtra� ken 2010. Des-
sutom har vi under 2014 bevit-
tnat hur det ukrainska samhället 
utsätts för svåra påfrestningar 
genom illegala operationer i 
syfte att undergräva en sårbar 
demokrati och en rättsordning 
under utveckling. 

Den inre och den yttre säker-
heten glider samman när man 
har till ansvar att trygga den 

gränsöverskridande och ge-
mensamma samhällssäkerheten 
i de nordiska länderna.

Civila samhällsfunktioner, det 
privata näringslivet och med-
borgarna själva är i hög grad 
utsatta för dessa allt mer påta-
gliga och komplexa säkerhetshot 
och risker. Därmed behöver 
medborgarna själva ta på sig en 
ökad roll för att förebygga och 
hantera dem. Samhällssäkerhet 
är ett angeläget verksamhetsom-
råde för medborgarorganisa-
tioner. Nordiska frivilligrörelser 
har lång erfarenhet av lokal mo-
bilisering och nätverksbyggande 
inom snart sagt alla samhäll-
sområden. Det var mot denna 
bakgrund som FNF år 2009 tog 
initiativ till att bilda ett nordiskt 
nätverk av medborgarorganisa-
tioner verksamma inom sam-
hällsskydd och beredskap. FNF 
menar att ett stärkt nordiskt 
samarbete om samhällsäkerhet 
höjer förmågan såväl som kost-
nadse� ektiviteten i samhällets 
beredskap att förebygga och 
hantera gränsöverskridande  hot 
och risker.

FNF uppmanar därför de nordis-
ka regeringarna, parlamentariker 
i Nordiska rådet samt ansvariga 
befattningshavare i länderna att:
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Ta fram riskanalyser och Förmågebedömningar med 
ett samnordiskt perspektiv. Dessa behövs som komplement till 
de nationella risk- och förmågeinventeringar som redan produceras 
av berörda nationella myndigheter. En nordisk riskkarta för sam-
hällssäkerhet med fokus på gränsöverskridande konsekvenser bör fram-
ställas gemensamt. Detta behövs som en gemensam utgångspunkt för 
nordiska analyser kring resursbehov och prioriteringar. En gemensam 
och framåtsyftande lägesdiagnos är en förutsättning för analyser av 
förmågeglapp och möjliga åtgärdspaket.

Den gemsamma förmågan till förvarning, larm och ini-
tiering av skyndsam hantering behöver stärkas. Nordiska 
förvarnings- och samverkanskonferenser bör prövas där gränsöverskri-
dande aspekter kan behandlas i tid. Samverkan kring teknikstöd och 
med kommukationsföretag är viktigt i detta arbete.

Gränsöverskridande samverkan, i många gränssnitt, är 
en nödvändighet för effektiv och legitim krishantering. 
Särskilt bör samverkan med näringslivet och frivilligrörelsen � nna nya 
former och stärkas i våra komplexa och sammanvävda nordiska sam-
hällen. Här � nns ett stort behov av gemensamt lärande och av att dra 
nytta av de många goda erfarenheter som � nns inom Norden.

De många gränshinder som försvårar för samverkan 
mellan länderna inom samhällssäkerhet måste identifi -
eras och rivas bort. Solidaritetslöftet att ge varandra stöd i svåra 
lägen kan inte praktiskt uppfyllas med de många hinder som försvårar 
eller fördröjer sådana hjälpinsater hos grannen. Både givarlandet och 
mottagarlandet berörs genom dessa onödiga och ofta okända grän-
shinder.

Förmågan till kommunikation inför och i kris behöver 
upparbetas av alla aktörer och på alla samhällsniv-
åer. Att kunna agera samnordiskt i kommunikationsfrågor vid svåra 
händelser blir allt mer viktigt. Detta är en nödvändig del av en förtro-
endeskapande dialog med medborgarna i tider då utsatthet och social 
oro kan ta överhand. Samverkan med medieföretag i det förberedande 
arbetet är viktigt.
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Cybersäkerhet är en gemensam utmaning och mö-
jlighet för de nordiska länderna. Samverkan inom detta sam-
hällsomdanande och komplexa arbetsfält bör skyndsamt stärkas gen-
om arbetande nätverk, utbildningar och övningar, där privat-o� entlig 
samverkan utgör en självklar del.

Gemensamma expertmöten och utbildningar bör 
utvecklas på alla nivåer och med ett gräns- och sek-
torsövergripande förhållningssätt. Regelbundet genomförda, 
scenariobaserade men mindre resurskrävande samnordiska simuler-
ingsövningar kan ge god inlärning och en förmågehöjande e� ekt.

Nordisk forskning om samhällsskydd och beredskap 
bör stärkas genom ett gemensamfi nansierat, fl erårigt  
forskningsprogram. NORDFORSK initiativ till ett nordiskt 
Fou-program för samhällssäkerhet bör ges direkt stöd av ministerrådet. 
Denna forskning kring framtidens utmaningar inom området tillför 
ny kunskap och kompetens samt kan bidra till en mer pro� lerad sam-
nordisk forskningspro� l i EU och internationellt.

Dialoger med relevanta medborgarorganisationer bör 
vidgas och stärkas för att bättre ta tillvara deras erfarenheter och 
kompetenser i arbetet med att utveckla samhällssäkerheten. Förmågor 
byggs främst nedifrån och upp i denna sfär och det individuella och 
frivilliga engagemanget är avgörande för en god samhällse� ekt när det 
gäller.

De nordiska regeringarna uppmanas att föra in detta 
verksamhetsområde i det institutionaliserade nordiska samar-
betet under Helsingforsavtalet. Arbetet med samhällssäkerhet skulle 
därmed ges en nordisk parlamentarisk dimension, underlätta för of-
fentlig debatt och möjliggöra ett samnordiskt demokratisk ansvarsut-
krävande.
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De nordiska länderna står inför stora säkerhetsutman-
ingar i det Artiska området och inte minst i de nordliga havsom-
rådet. Med klimatomvandlingen öppnas över tid nya möjligheter och 
risker för sjöfart, näringar och resursexploatering. Lokalbefolkningen 
och dess samhällssäkerhet påverkas starkt. Denna enorma utmaning 
för nordisk samverkan kring nya sårbarheter och bristande förmågor 
att rädda liv och miljö behöver ägnas särskild uppmärksamhet i det 
gemensamma arbetet med samhällssäkerhet i Norden.

Man bör följa upp ytterligare den banbrytande rapport 
som presenterades av Thorvald Stoltenberg i februari 
2009. Bland hans tretton viktiga förslag, föddes i denna skrift tanken 
om en nordisk Solidaritetsförklaring, vilken då mottogs med dämpad 
entusiasm på hög nivå. Denna förpliktande doktrin är sedan april 2011 
antagen av de nordiska utrikesministrarna. Ännu har dock inget ge-
nomförandeprogram lanserats, till skillnad från vad som har skett i EU 
efter dess solidaritetsklausul i Lissabonfördraget. Steg för steg genom-
förs många delar av Stoltenbergs förslagslista, men själva grundbulten 
med att omforma solidaritetslöftet till en operativ verklighet har ännu 
inte prioriterats på hög nivå. Ett sådant nordiskt genomförandepro-
gram bör skyndsamt utformas och över tid genomföras.

En fristående högnivåkommission av erfarna individer med 
bred kompetens inom området bör tillsättas för att utforma ett 
framtidsinriktat förslag till en gemensam, nordisk civil säkerhetsstrate-
gi. Detta dokument behöver präglas av en helhetssyn för området sam-
hällssäkerhet. Rapporten bör kunna ge strategisk vägledning för de nor-
diska ländernas fördjupade samarbeten inom detta komplexa område. 
Kommissionen kan ta vid där Stoltenberg lämnade av och bör liksom 
han lägga förslag som först kan synas överambitiösa men som rätt snart 
kan bli politiskt möjliga. Reformerna kanske på sikt även ter sig som 
helt nödvändiga för en fortsatt god samhällssäkerhet för våra nordiska 
invånare. Strategirapporten kan med fördel presenteras vid en session av 
Nordiska rådet samt debatteras i bred dialog med berörda medborgaro-
rganisationer.
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Föreningarna Nordens Förbund är ett samarbetsorgan 
för de nationella Norden-föreningarna och har till 
huvuduppgift att samordna föreningarnas gemensamma
 intressen i arbetet med att stärka det folkliga nordiska 
samarbetet på alla områden. Förbundets högsta 
beslutande organ är Presidiet, som är sammansatt 
av ordföranden i de nationella föreningarna. 

Läs mer på: www.fnfnorden.org
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