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Förord

Föreningarna Norden representerar medbor-
garna i det finmaskiga nätverk som den svenska 
statsvetarprofessorn Nils Andrén kallade för spin-
delvävsnordismen. Föreningarna Nordens uppgift är 
att sprida kunskap om den nordiska gemenskapen, 
bilda opinion och påverka beslutsfattare. Det har 
FNF gjort även under 2016.  Genom debattartiklar, 
seminarier och debattmöten, utskick m.m. har FNF 
argumenterat för bättre förutsättningar att jobba och 
studera i ett annat nordiskt land. Nordisk identitet i 
en föränderlig värld, konkreta förslag till bland annat 
en nordisk regeringskonferens om flyktingfrågan, 
samarbete kring ett gemensamt nordiskt e-ID och 
sammanslagning av de nordiska statsjärnvägarna är 
frågor som FNF lyft fram i 2016.

Norden är förvisso en känslofråga för många, men 
det borde vara en förnuftsfråga för betydligt fler. Det 
finns ett påtagligt mervärde i att agera tillsammans 
på nordisk nivå, vilket Föreningarna Norden beto-
nar i alla sammanhang. Medborgarna vill ha mera 
Norden och det kravet bör beslutsfattarna ställa upp 
på.

Vid sidan av opinionsbildning och koordinering 
när det gäller Föreningarna Norden har FNF även 
under 2016 fungerat som förvaltningsorgan för en 
handfull nordiska projekt. 

Programmet Nordjobb, med över 30 år på nacken, 
förmedlade 2016 över 770 säsongjobb runt om i 
Norden. Noteras kan att intresset för Grönland 
tilltar och de grönländska företagen kan erbjuda 
alltfler sommarjobb åt nordiska ungdomar.

Intresset för nordisk litteratur står starkt. Det märks 
tydligt inom ramen för projekteten Nordisk bib-
lioteksvecka och Nordiska författarbesök. Som ett 
led i att stärka civilsamhället i de baltiska staterna 
har FNF på uppdrag av Nordiska ministerrådet 
förmedlat nordiska författarbesök till Estland, 
Lettland och Litauen med god framgång.  

Via portalen Norden i skolan har lärare och elever 
utmärkta möjligheter att tillgodogöra sig pedagogiskt 
material och skapa nordiska kontakter. 2016 lanse-
rades en filmportal med nordiska kortfilmer och 
elevtävlingen inom ramen för klimatduellen handla-
de om att ta tillvarata plastskräp.   

I likhet med Norden i skolan stöder projektet Nor-
disk språkkoordination språkförståelsen i Norden. 
Bland verksamheten i 2016 kan rapporten ”Det er 
bare at kaste sig ud i det.” lyftas fram. Av pilotstu-
dien, som fokuserar på unga personers kunskaper 
i grannspråket, framgår att tröskeln att lära sig ett 
grannspråk på ort och ställe inte är så hög och att 
anpassningen i synnerhet bland skandinaver går 
snabbt. 

Ett utmärkt exempel på att grannspråk kan vara 
”coolt” är den popularitet som norska ungdomsse-
rien Skam nått i grannländerna. Ett bevis så gott 
som något på att Norden är en utvidgad hemma-
plan.  
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FNF är ett samarbetsorgan för de nationella Nor-
den-föreningarna: Foreningen Norden Danmark, 
Pohjola-Norden (Finland), Foreningen Norden 
Norge, Föreningen Norden Sverige, Norræna 
Félagid á Íslandi, Norrøna Félagid i Føroyum och 
Föreningen Norden på Åland samt Föreningarna 
Nordens Ungdomsförbuund (FNUF).

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

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

Föreningarna Nordens Förbund

Förbundets högsta beslutande organ är förbunds-
mötet, som består av tre styrelsemedlemmar per 
nationell Norden-förening och som sammankommer 
vartannat år. Förbundets verkställande organ är pre-
sidiet, som består av ordförandena för de nationella 
Norden-föreningarna. Presidiet sammankommer 
två-tre gånger per år.

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

Sammanlagt har de nationella Norden-

föreningarna cirka 40 000 betalande 

personmedlemmar.
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Sammanfattning av  
FNF:s verksamhet
FNF har under 2016 följt det nordiska samarbete 
och försökt påverka debatten genom dialog med 
Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet och 
genom att publicera debattartiklar i tidningar och 
delta i debatter, seminarier och konferenser. FNF:s 
ordförande Mogens Jensen och förbundssekreterare 
Henrik Wilén skrev debattartiklar i nordiska dagst-
idningar. 

Under 2016 prioriterades flyktingsituationen 
som ledde till många nyanlända till Norden. FNF 
ordnade tillsammans med samarbetspartners två 
seminarier/debattmöten där frågan diskuteras: 1) 
Ny nordisk identitet – Norden som smältdegel (i 
Helsingfors i samarbete med KKNord) och 2) Flyk-
tingerne – kan Norden gøre forskel? (i Köpenhamn i 
samarbete med Norden i Fokus).

Bland de tema som FNF lyfte fram i debatten under 
2016 var förutom flyktingfrågan även förbättrade 
möjligheter till mobilitet på den nordiska ar-
betsmarknaden, gemensamt nordiskt personnummer 
och den nordiska språkgemenskapen.

Projektverksamheten utvecklades inom ramen 
för Nordjobb, Norden i skolan (inkluderande 
Klimaduellen), Nordisk biblioteksvecka, Nordiska 
författarbesök och Nordisk Språkkoordination. Inom 
ramen för projektet gjordes en pilotstudie (Det er 
bare at kaste sig ud i det...) i vilken unga nordbors 
anpassning till grannspråket kartlades. Undersöknin-
gen visade att ungdomar inom det skandinaviska 
språkområdet förhållandevis lätt kan tillgodogöra sig 
grannspråket. Driften av portalen Nordiska nätverk 
överläts till Föreningen Norden Sverige.

Organisation PRESIDIEMEDLEMMAR 2016

Mogens Jensen, Danmark 

Ordförande under 2016

Bogi Augustsson, Island

Olemic Thommessen, Norge 

Fram till 4.6.2016 då han efterträddes av 

Rune Mørck Wergeland

Sinikka Bohlin, Sverige

Anne-Mari Virolainen, Finland

Erik Brunström, Åland 

Fram till 21.4 då han efterträddes av  

Majken Poulsen Englund

Turid Christophersen, Färöarna

Iris Dager, FNUF

Presidiet
Presidiets medlemmar består av ordförandena för de 
nationella Norden-föreningarna och en representant 
för Foreningerne Nordens Ungdom (FNUF). 

Presidiet höll två möten 2016, den 28 april och den 
30 oktober i Köpenhamn. På sina möten antog 
presidiet uttalanden om 1) behovet av en nordisk 
regeringskonferens om flyktingsituationen, 2) nyttan 
av att sammanslå de nordiska statsjärnvägarna och 
3) att de nordiska regeringarna bör utveckla ett 
gemensamt system för e-ID i Norden.
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Föreningarnas 
administrativa ledare
Direktörskollegiet bestod av generalsekreterarna/
direktörerna för de nationella föreningarna och 
FNUF:s koordinator. Kollegiets sammansättning: 
Henrik Wilén, FNF, Ásdis Eva Hannesdóttir, Island, 
Peter Jon Larsen, Danmark, Bo Andersson, Sverige, 
Espen Stedje, Norge, Michael Oksanen, Finland, 
Ingi Samuelsen, Färöarna, Bror Myllykoski, Åland 
och Anne Malmström, FNUF.

Kollegiet höll tre möten under året, den 8 februari i 
Helsingfors, den 18 april i Oslo och 26-27 septem-
ber i Köpenhamn.  

FNF:s sekretariat
FNF:s sekretariat finns på Snaregade 10. Sekretariat 
leds av Henrik Wilén (FI). Fredrik Jakobsen (SE) 
fungerar på deltid som ekonomichef  och Susanne 
Farre (DK) är bokförare. Under 2016 assisterades 
ekonomiförvaltningen av studentmedarbetarna 
Cecile Blom (NO) och Jonas Roelsgaard (DK). 

Programchef  för Nordjobb är Fredrik Jakobsen 
(SE). Övriga medarbetare är Jacob Mellåker (SE), 
informatör, Alma Sandberg (SE), projektledare för 
Sverige, Annie Stenberg (SE), projektledare för 
Norge, Bo Nylander (SE) projektledare för Färöarna 
och Grönland och Morten Fabricius Meyer (DK) 
projektledare för Nordisk Jobstart+. Som EVS-volo-
ntärer fungerade Ellica Brindstedt (SE), Sara Brodin 
(SE) och Andreas Wallensteen (NO). 

Projektansvarig för Nordisk biblioteksvecka, nor-
diska författarbesök och koordinator för FNUF är 
Anne Malmström (FI). Hon assisterades av student-
medarbetarna Malene Bertelsen (NO) och Gerd 
Helena Hals (NO) beträffande biblioteksveckan och 
författarbesöken.

Programchef  för Norden i skolan är Thomas 
Henriksen (DK) assisterad av projektsekreterare 
Marie Nørskov Bærentsen (DK) och studentme-
darbetare Rebecca Willoch Skaare (NO). Under 
våren fungerade Thomas N. Mikkelsen (DK) som är 
utvecklingschef  för Klimatduellen och han assis-
terades av projektsekreterare Elva Ósk Gylfadóttir 
(IS) fram till 31.5.

Projektansvarig för Nordisk Språkkoordination var 
Jesper Schou-Knudsen (DK) som efterträddes 1.11. 
av Anna Enemark (DK). Studentmedarbetare Maria 
Eintveit (NO) fungerar som projektledarens assistent 
och Thomas Henriksen som rådgivare.

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

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

Föreningens resultat för 2016 visar ett överskott på 
236 718 DKK. Beaktar man FNUF:s underskott på 
1 423 DKK blir resultatet + 235 295 DKK. 2015 
visade FNF:s verksamhet ett underskott på – 460 
958 DKK

Revisor
FNF:s revisor är Kaare von Cappeln. Jan Christer 
Berggren har använts som bokföringskonsult.
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Nordiska projekt
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Nordjobbs mission är att arbeta för att öka 
rörligheten på den nordiska arbetsmarknaden 
och stärka den nordiska arbetsmarknaden. Under 
2016 fokuserade man på att bredda Nordjobbs 
verksamhetsspann och att få en mer differentierad 
finansiering.

Den primära arbetsmetoden är grundkonceptet 
som innebär att man erbjuder unga i åldern 18 – 28 
år sommarjobb, bostad och ett varierat kultur- och 
fritidsprogram i ett annat nordiskt land. I tillägg 
arbetar man 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.

Nordjobb växlade under 2016 upp det tidigare 
påbörjade arbetet med att knyta projektassistenter 
till Nordjobb genom olika sorters program och 
utbyten. Det är framför allt EVS, European Vol-
untary Service, som har använts och stora delar av 
verksamheten har fyllts med volontärer. 

I likhet med de senaste årens arbete har Nordjobb 
sökt pengar till ett stort arrangemang under hösten. 
Denna gång sökte man och erhåll medel från 
Nordbuk för en utbildningshelg inom ramarna för 
projektet Nordenambassadörer. Projekt som ge-
nomförs av flera olika organisationer med Nordjobb 
som ”lead partner” syftar till att utbilda ungdomar i 
nordiska frågor.

I mars 2017 startade Interreg-projektet Nordisk 
Jobstart+ upp. Projektet löper under tre år och har 
en projektledare och en projektassistent placerad 
på sekretariatet. Nordisk Jobstart+ arbetar med 
rörligheten mellan arbetsmarknaderna i Norge, 
Danmark och Sverige. Projektet vänder sig särskilt 
till nyutexaminerade från eftergymnasiala utbild-
ningar. Man har under 2016 arbetat med den 
inledande fasen med nätverksskapande och uppstart 
av projekt.

Sekretariatet har bemanningsmässigt växt de senaste 
åren. Detta beror inte bara på volontärerna och pro-
jektet Nordisk Jobstart+ utan också på det faktum 
att projektledarna för Nordjobb Norge, Nordjobb 
Sverige, Nordjobb Grönland samt Nordjobb Färöar-
na är placerade på sekretariatet.

Nordjobb har under de senaste nio åren nått mål-
talet vid sju tillfällen. Under 2016 fick man totalt 
770 nordjobbare vilket är det bästa resultatet sedan 
2002. Resultatet för 2016 kan jämföras med resultat-
en för perioden 2008-2015: 751, 753, 756, 631, 762, 
763, 761 samt 634. 

Förutom de 770 tillsatta nordjobbarna erbjöds 66 
personer jobb som de tackade nej till. Eftersom 
ytterligare 4 personer fick jobb som man också 
accepterade men dessvärre hoppade av från erbjöds 
770+66+4=840 ett nordjobb under 2016. Eftersom 
man samtidigt hade 2946 kompletta ansökningar 
följer att 28,5 % av alla sökande med en komplett 
ansökan blev erbjudna ett arbete.

Bilder från Nordjobbs fototävling 2016 med tema Kärlek i Norden
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Tillsatta platser 2016 jämfört med resultat 2015

   2016  2015

Danmark  81  61 

Finland   54  56 

Färöarna  12  9 

Grönland  71  28 

Island   60  86 

Norge   211  172 

Sverige   214  168 

Åland   67  54 

   770  634

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

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

Kompletta* ansökningar 2016 jämfört med 2015

   2016  2015

Danmark  268  325 

Finland   1453  1697 

Färöarna  3  7 

Grönland  3  5 

Island   77  110 

Norge   141  169 

Sverige   837  924 

Åland   23  37 

Utanför Norden  141  133

   2946  3409

De nationella projektledarna ansvarar för ackvire-
ring av arbetsplatser och deras tillsättning, anskaff-
ning 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. 

2016 fanns Nordjobbare bl.a. i Köpenhamn, Odense 
och Skagen (Danmark), i Helsingfors, Tammerfors, 
Åbo samt även i Österbotten (Finland), i Torshavn 
(Färöarna) , i Nuuk, Ilulissat och Aasiaat, (Grönland) 
i huvudstadsregionen men även på flera landsorter 
runt om på Island, i Oslo, Geiranger, Sörlandet och 
fjällvärlden (Norge), framför allt Stockholm (Sverige) 
och i flera kommuner och i Mariehamn (Åland).

Fotografer från vänster: Tarita Tammi, Elisa Heimo, Maria Petersen, Caroline Sand, Ida Rajala, Sharon Olsson, Karin Åström & Malin Adolfsson

* Med kompletta ansökningar menas ansökningar som är fullständigt ifyllda. Ansökningarnas totala antal 

2016 var 6569 st.
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NORDISKA SEKRETARIET 

Programchef      Fredrik Jakobsen  1.1 – 31.12.2016

Informatör      Jacob Mellåker   1.1 – 31.12.2016

Projektledare Nordjobb Sverige/projektutvecklare Alma Sandberg   1.1 – 31.12.2016

Projektledare Nordisk Jobstart+    Morten Fabricius Meyer  1.3 – 31.3.2016

Projektledare Nordjobb Grönland & Färöarna  Bo Nylander   1.1 -  31.12.2016

Projektledare Nordjobb Norge    Annie Stenberg   27.6 – 31.12.2016

Volontärer      Annie Stenberg   1.1 – 26.6.2016 

       Ivar Nilsson   1.9 – 31.12.2016 

       Íris Dröfn Brjánsdóttir   1.9 – 31.12.2016 

       Annie Stenberg   1.1 – 26.6.2016 

       Sara Brodin   29.2 – 31.12.2016 

       Ivar Nilsson   1.1 – 31.8.2016 

       Emilia Blomqvist   14.6 – 31.12.2016 

       Ellica Brindstedt   7.9 – 31.12.2016 

       Andrea Myhrbraaten  7.9 – 7.11.2016

NATIONELLA PROJEKTLEDARE

Gisela Kruse Rønnow, Danmark 

Mira Korhonen, Finland 

Bo Nylander, Färöarna och Grönland 

Kristín Manúelsdóttir, Island 

Annie Stenberg, Norge 

Alma Sandberg, Sverige 

Tina Sjövall, Åland

NORDISK JOBSTART+

Morten Fabricius Meyer, Projektledare 

Sara Brodin, Projektassistent

NATIONELLA PROJEKTASSISTENTER

Lubov Sadinmaa Plauborg, Danmark  

Kaneli Johansson, Danmark 

Simoné Kallio, Danmark 

Fanny Bergman, Finland 

Þórgunnur Anna Örnólfsdóttir, Island 

Moira Mittler, Norge 

Andreas Wangensteen, Norge 

Andrea Myhrbraaten, Norge 

Sara Brodin, Norge 

Maria Lundgren, Norge 

Ivar Nilsson, Sverige  

Keren Sarliker, Sverige  

Tuuli Tuominen, Sverige  

Victoria Eriksson, Åland

Nordjobbs organisation
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Norden i Skolen fik for alvor luft undervingerne i 
2016. Ved udgangen af  året rundede portalen 7.350 
registrerede lærere fordelt på skoler i hele Norden, 
hvilket har gjort den til et attraktivt og funktionelt 
mødested mellem undervisning lokalt ude på skoler 
og de prioriteringsområder og ønskemål, som fx 
vedtages centralt i Nordisk Ministerråd. Portalen 
benyttes dagligt af  omkring 200 skoleklasser, hvilket 
svarer til en rækkevidde på ca. 4.000 børn og unge 
dagligt. 

I 2016 realiserede Norden i Skolen Nordisk Min-
isterråds ønske om at skabe en nordisk filmportal, 
hvilket betyder at lærere nu har fri adgang til over 
40 nordiske kortfilm, som alle er undertekstede på 
både dansk, finsk, færøsk, grønlandsk, islandsk, 
norsk bokmål, nynorsk, samisk og svensk. Filmene er 
allerede blevet set af  mange tusinde børn og unge og 
benyttes aktivt i undervisningen.

Den 3. klimaduel på Norden i Skolen med navnet 
’Det nordiske plastkapløb’ blev vanen tro lanceret 
11. november på den officielle nordiske klimadag. 
Klimainitiativet, som fortsætter indtil Nordens Dag 
i 2017, er finansieret af  Nordisk Ministerråd og 
handler denne gang om at lade elever indsamle 
så meget plastaffald de kan nå på 15 minutter for 
derefter at arbejde med det tilknyttede temamateri-
ale på portalen. 

Norden i Skolen blev i 2016 udvidet med sprogene 
færøsk og grønlandsk, mens samisk følger i foråret 
2017. På trods af  projektets succes er det dog fortsat 
en større udfordring at finde midler til at holde 
projektet gående. Portalen holdes pt. kørende af  
1,5 medarbejder, hvilket er uholdbart og sætter sine 
klare begrænsninger.
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Sprogkoordinationen medvirker til at realisere 
Nordisk Ministerråds sprogpolitiske prioriteringer 
og gøre sprogsamarbejdet synligt, levende og 
relevant. I 2016 skete flere ting som pustede positiv 
energi i sejlene for sprogsamarbejdet: Den norske 
ungdomsserie SKAM, der indtog skærmen i 2016, 
gjorde mere for nabosprogforståelsen end alt, hvad 
vi tidligere har set af  indsatser. SKAM løb meget 
fortjent med den Nordiske Sprogpris 2016. Un-
dersøgelsen ”Man skal bare kaste sig ud i det” – om 
unges nabosprogforståelse i praksis viste, at unge, der 
flytter fra ét nordisk land til et andet, overraskende 
hurtigt lærer at begå sig sprogligt i det nye land. 
Med en relativt lille indsats lærer man at forstå og 
kommunikere med nabolandets befolkning, hvilket 
sætter én i stand til at indgå i sprog- og kulturfælless-
kabet på samme præmisser som ’de lokale’. Nordisk 
Ministerråd har på baggrund af  de lovende konklu-
sioner bedt Sprogkoordinationen om at komme med 
forslag til, hvorledes man eventuelt kan videreføre og 
nyttiggøre resultaterne yderligere. 

Der findes en række virksomheder kaldet de centrale 
aktører, som hver især løser et opdrag knyttet til de 
politiske prioriteringer. De centrale aktører arbejder 
med en bred palet af  forskellige aktiviteter, for spro-
gområdet er et felt, der spænder meget bredt. I 2016 
har de centrale aktører leveret en solid indsats med 
blandt andet med at udvikle værktøjer og strategier, 
som hjælper lærere med at integrere undervisningen 
i nordiske sprog i skolens hverdag. Et stort antal 
studerende fra lærerseminarier og universiteter 
har deltaget i kurser med en dosis nordisk sprog 
og kultur; brugen af  engelsk på universiteterne er 
blevet undersøgt og kvalificeret, flersprogede borg-
eres vilkår er blevet debatteret, mens Norden som 
foregangsregion med en sprogpolitik, der understøt-
ter et åbent og demokratisk samfund, ligeledes er et 
eksempel på et tema, der er arbejdet med i 2016. 

Blandt Sprogkoordinationens vigtigste opgaver 
hører at koordinere samarbejdet med og mellem 
de centrale aktører og aktiviteter på sprogområdet. 
I 2016 er dialogen intensiveret og helt konkret er 
der forberedt nye aftaler med hver enkelt aktør, 
som skal gøre det mere tydeligt, hvordan målene 
for virksomheden hænger sammen med de politiske 
prioriteringer, samt gøre det nemmere at følge op på 
resultaterne. 
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Nordisk Sprogfest
I samarbejde med formandskabet i Nordisk 
Ministerråd og aktører på sprogområdet samt de 
nationale Foreninger Norden planlægger Sprogkoor-
dinationen en Nordisk Sprogfest i Aarhus som en del 
af  det officielle program for Europæisk Kulturhoved-
stad 2017. Sprogfesten fejrer og markerer Norden 
som sproglig foregangsregion, synliggør Nordisk 
Ministerråds sprogpolitiske prioriteringer og skaber 
en platform for samarbejde mellem en lang række 
aktører og aktiviteter, der levendegør det nordiske 
sprogsamarbejde. 

Kommunikation og 
formidling
Sprogkoordinationen skal opleves som en resurse, 
der deler viden, muligheder og netværk med 
alle, der arbejder med nordisk sprogsamarbejde. 
Sprogkoordinationens har en ambition at være 
fremkaldervæske for de mange gode historier, der 
findes om samarbejdet indenfor nordisk sprog og 
kultur. I 2016 er der derfor påbegyndt en offensiv 
rettet mod de centrale aktører på sprogområdet, 
nordiske støtteprogrammer der arbejder med sprog, 
de nationale foreninger Norden samt nordiske huse 
og institutter, med det mål at skabe et kontinuerligt 
samarbejde om formidling af  erfaringer, inspiration 
og gode eksempler fra sprog- og kultursamarbejde i 
Norden. 

I Sprogkoordinationen arbejder vi blandt 

andet med: 

Nordkurs  

Sommerkurser på universitetsniveau i 

Nordens sprog, litteratur og kultur. Kurserne 

tilbydes i dansk, finsk, finlandssvensk, færøsk, 

grønlandsk, islandsk, norsk og svensk. 

’Perlekurser’ 

Kurser for lærerstuderende i nordisk sprog og 

kultur.

Nordiske sprogpiloter  

En efteruddannelse for lærere i dansk, norsk 

og svensk i grundskole og gymnasium, 

som ønsker at styrke deres kompetence i 

nabosprogsdidaktik.

Netværk 

blandt andre Nordspråk - Et netværk for 

nordiske modersmålslærerforeninger; 

Nordisk parallelsprogsnetværk; Netværk for 

tegnsprog, samt Netværk for sprognævnene 

i Norden.
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Nordiska biblioteksveckan är Nordens största 
högläsningsevenemang, som varje år genomförs 
i november. Grundkonceptet för Nordiska bib-
lioteksveckan är högläsning ur samma nordiska 
litteratur på samma tidpunkt i alla nordiska och 
baltiska länder. År 2016 genomfördes Nordiska 
biblioteksveckan den 14-20. november för 20e 
gången. Måndagen den 14 november var den stora 
högläsningsdagen. Deltagandet var populärt med 
över 2000 registrerade institutioner på hemsidan 
www.bibliotek.org. Under högläsningsveckan 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). 

Sammanlagt deltog 2162 institutioner i Nordiska 
biblioteksveckan. Generellt kan vi se en stigande 
trend i antalet deltagare från år 2011, vilket visar att 
projektet är välkänt, populärt och följer med sin tid. 
Norge, Färöarna, Litauen och Estland uppvisar ett 
högre antal deltagare än året innan. De övriga ligger 
antingen på samma nivå eller lägre än året innan. 
Antal enskilda personer som deltar i högläsningen 
har stigit markant allteftersom projektet stigit i 
popularitet bland skolor. Uppskattningsvis ligger 
antalet deltagande personer på ca 120 000. I tillägg 
till statistiken arrangeras Nordiska biblioteksveckan 
på fler institutioner än de som registrerat sig.  

Projektet har en stor spridning i alla 

deltagande länder. I allt registrerade sig 

16 länder (inklusive Färöarna, Åland och 

Grönland) till Nordiska biblioteksveckan 2016. 

Fördelningen per land såg ut enligt följande: 

Norden    

Sverige    311  

Norge    299  

Danmark   252  

Finland    127  

Island    56  

Åland    30  

Färöarna   15  

Grönland   3  

Baltikum 

Litauen    564 

Lettland  351 

Estland   132

Övriga länder 

Tyskland   7 

Vitryssland   11 

Belgien   2 

Spanien   1 

USA    1
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Tema
Temat för år 2016 var ”Framtiden i Norden” och tre 
böcker valdes till högläsningen. 

Kura Gryning för yngre barn: Garmanns sommer 
av den norska författaren Stian Hole.  
Kura Gryning för äldre barn: Allatta! 2040 
noveller av unga grönländska författardebutanter. 
Kura Skymning: Vandets vogter av finska författaren 
Emmi Itäranta. 

Tema och böcker fick positiv respons och institu-
tionerna inspirerades av att arbeta med texterna och 
framtidstemat på många olika sätt. En stor satsning 
gjordes för att involvera institutionerna och skapa 
interaktivitet med deltagarna. I en fototävling på 
instagram och facebook #nordbib16, där deltagarna 
uppmanades dela sina bilder med hashtagget inkom 
368 bilder från evenemang i Norden och Baltikum. 
Två vinnare i både Norden och Baltikum utsågs. 

Materialutveckling
Ökad vikt lades på materialutveckling och använd-
ningen av hemsidan eftersom den är den gemensam-
ma samlingspunkten för Nordiska biblioteksveckans 
material. Besöken på hemsidan har stigit de senaste 
åren. Ökningen beror på det ökade materialutbudet 
på hemsidan istället för fysiska materialutskick. 

Digitala lösningar har utvecklats till det material som 
erbjuds till institutionerna: 

1. Bildmotivet till affischen, som är biblioteksveckans 
huvudsakliga marknadsföringsmaterial, illustrerades 
av finska Ville Tietäväinen. Affischen laddades 
ner från hemsidan 2070 gånger och 1368 gånger 
användes motivet via en editeringsfunktion, där 
institutionerna kan tillföra egen text. 

2. Ett teatermanus av högläsningstexten Allat-
ta! 2040 ”Olieeventyret”. Manuset skrevs av 
Paula Rehn-Sirén i samarbete med Ung Teater. 
Manuskriptet är nerladdat 36 gånger i Norge, 
Sverige och Danmark. 
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3. Fototävling på socialmedia #NORDBIB16 var 
populärt verktyg speciellt för de unga deltagarna. 
368 bilder skickades in via sociala media, vilket var 
en ökning på 37% från 2015.

4. Utveckling av material till hemsidan: ”läsrutt”, 
quizz om nordisk litteratur och nordiska flaggor

5. Bilder och visualisering av konceptet. Vi gjorde 
ett filmklipp av olika sekvenser under Nordiska 
biblioteksveckan som används som marknadsföring-
smaterial för nästa år. 

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

7. Alla textutdrag ur böckerna översattes till de 
språk som boken inte i förväg var översatt till. Det 
vill säga texten fanns på svenska, finska, norska, 
isländska, färöiska, grönländska, estniska, lettiska, 
litauiska och vitryska.

Nordiska biblioteksveckan administreras av Fören-
ingarna Nordens Förbund i samarbete med de 
nationella Norden-föreningarna. Referensgruppen 
bidrar med den nordiska litteraturkännedomen, 
idéutvecklingen och marknadsföringen av projektet. 

I Baltikum står Nordiska Ministerrådets kontor i 
Estland, Lettland och Litauen för spridningen av 
projektet.  Nordiska biblioteksveckan finansieras av 
Nordiska Ministerrådet.

NORDISKA BIBLIOTEKSVECKANS  

REFERENSGRUPP

Anne Malmström, projektledare 

Heidi Lønne Grønseth, skoleansvarlig 

Foreningen Norden Norge 

Eydis Inga Váldsottir, skolansvarig 

Föreningen Norden Sverige 

Susanna Puisto, informatör Pohjola-Norden, 

Finland 

Kristín Manúelsdóttir, projektledare 

Föreningen Norden Island  

Merete Riber, bibliotekarie Danmark 

Peter Jon Larsen, generalsekreterare 

Föreningen Norden Danmark 

Bror Myllykoski, generalsekreterare 

Föreningen Norden Åland 

Annica Andersson, bibliotekarie 

Stadsbiblioteket Mariehamn, Åland 

Marjun Patursson, bibliotekarie, Färöarna 

Mette Laustsen, bibliotekarie 

Landsbiblioteket, Grönland 

Liv Inger Lindi, Sametingets bibliotek 

Karasjok (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
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Nordiska författarbesök är ett projekt som erbjuder 
nordiska skolor ett besök av en författare från ett 
annat nordiskt land. Föreningen Norden i Norge har 
initierat projektet och Föreningarna Nordens För-
bund förvaltar Nordiska författarbesök på nordiskt 
plan. Nordiska författarbesök har genomförts med 
stor framgång under projektperioden 2015 - 2016. 
Totalt genomfördes åtta författarbesök, ett i varje 
nordiskt land, Åland, Färöarna och Grönland. 
Sammanlagt deltog 2384 elever fördelat på 38 skolor 
i Nordiska författarbesök under hela projektperioden 
år 2015-2016.

Via projektet ges elever mellan 10 och 16 år samt 
gymnasieelever möjlighet till ett personligt möte 
med en nordisk författare. Projektets syfte är att 
förmedla nordisk litteratur och nordiska språk till 
barn och unga. Författarnas föredrag och upplev-
elsen 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 Förening-
arna Norden fokuserat på att invitera nominerade 
författare till Nordiska Rådets barn- och ungdomslit-
teraturpris att turnera i Norden. Författarna besökte 
inom ramen för projektet grundskolor och gymnasi-
er i Grönland, Norge, Färöarna, Sverige, Danmark, 
Åland, Island och Finland. Föreningarna Norden 
har ansvarat för genomföringen av författarbesöken 
nationellt. I Grönland stod NAPA – Nordens Institut 
i Grönland för arrangeringen.  

Utöver de traditionella skolbesöken arrangerades 
flera kvällsföredrag på bibliotek som också ger 
allmän publik möjlighet att delta i författarbesöket. 
Generellt kan man konstatera att nordiska förfat-
tarbesök är ett fantastiskt sätt för elever att uppleva 
både nordisk kultur och nordiska språk. Eleverna 
blir inspirerade av det personliga mötet med förfat-
tarna och författarbesöket bidrar till en ökad läs- och 
skrivlust hos unga. Det nordiska inslaget lämpar sig 
ypperligt som ett extra inslag i grannspråksunder-
visningen och gör språkinlärningen spännande och 
annorlunda. Samtidigt får författarna möjlighet att 
möta elever från ett annat nordiskt land och sprid-
ningen av nordisk kultur och litteratur når utöver det 
egna landets gränser.  

Nordiska
Författarbesök

Projektet finansieras av Nordens Hus på 

Island/Nordiska Ministerrådet. 
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Författarbesök i Finland, Uleåborg 10 - 12.5.2016

Författare: Bjørn Sortland från Norge

Nominerad till bl.a. Arks barnebokpris och Norsk 

litteraturkritikerlads barnebokpris

340 elever deltog i författarbesöken

Författarbesök på Färöarna, 3 – 7.10.2016

Författare: Thorarinn Leifsson från Island 

Nominerad till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 

år 2015 för Maðurinn sem hataði börn (”Manden der hadede 

børn”)

207 elever deltog i författarbesöket

Författarbesök i Norge, 10 – 15.4.2016

Mette Hegnhøj från Danmark

Nominerad till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteratur pris 

2015 med boken Ella er mit navn vil du købe det?

488 elever deltog i besöket

Författarbesök i Grönland 4 - 6.5.2016

Thorarinn Leifsson från Island

Nominerad till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 

år 2015 för Maðurinn sem hataði börn (”Manden der hadede 

børn”)

139 elever deltog i författarbesöket

Författarbesök på Island, Reykjavikområdet 

14-18.11.2016 i förbindelse med Nordisk 

biblioteksvecka

Författare: Marjun Syderbø Kjelnæs från Färöarna

Nominerad till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 

2013 för Skriva i Sandin

170 elever deltog i författarbesöket

Författarbesök i Sverige, Stockholmsområdet  

10-12.5.2016

Författare: Aina Basso från Norge 

Nominerad till Nordiska Rådets barn- och ungdomslitteraturpris 

2013 med boken Inn i elden

250 elever deltog i författarbesöket

Författarbesök i Danmark Sydslesvig, Kolding, 

Haderslev, Hobro 14-18.1.2016 i förbindelse med 

Nordisk biblioteksvecka

Författare: Inga Husby Sætre från Norge

Nominerad till Nordiska Rådets barn- och ungdomslitteraturpris 

2013 för boken Fallteknik

663 elever deltog i författarbesöket

Författarbesök på Åland 15-17.3.2016

Författare: Aina Basso från Norge

Nominerad till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 

2013 för boken Inn i elden

127 elever deltog i författarbesöket

Författarbesöken 2016
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FÖRFATTARBESÖK I BALTIKUM 

1.10.2015-31.12.2016

Som följd av stort intresse har författarbesöken 
utvidgats till de baltiska länderna och Vitryssland. 
Projektet finansieras av Nordiska Ministerrådet över 
en treårig period. Den första perioden lyckades väl. 
Sammanlagt har 13 nordiska författare turnerat i de 
tre baltiska länderna och Vitryssland mellan oktober 
2015 och december 2016. Resultaten har tills vidare 
överträffat förväntningarna. 

Nordiska författare har nått ut till 3257 deltagare, 
både skolelever och vuxen/allmän publik under 
sammanlagt 52 olika aktiviteter. Aktiviteterna har 
varit en blandning av skolbesök och workshops, 
debatter för allmän publik under bokmässor, litter-
aturforum och på bibliotek. Språket har varit en 

blandning av engelska och simultantolkning till det 
nationella språket. Författarbesöken har kopplats 
till projektet Nordiska biblioteksveckan, dels genom 
marknadsföring till deltagare och dels genom 
ordnande av författarbesök under biblioteksveckan. 

Nordiska författarbesöken rosas av alla deltagande 
parter – elever, lärare, bibliotekarie, förlag, littera-
turskribenter och andra samarbetspartners. Besöken 
har bidragit till ett ökat intresse för modern nordisk 
litteratur och ett ökat samarbete med förlag, ambas-
sader, litteraturcenter, bibliotek och skolor. Eftersom 
Nordiska författarbesök kopplas med Nordiska 
biblioteksveckan upplevs detta som ett starkt var-
umärke och en positiv utveckling av erbjudanden av 
Nordiska kulturprojekt. 

Nordiska Nätverk
FNF fortsatte utvecklingen av portalen för civilsamhällsaktörer Nordiska Nätverk på www.nordiskenet.org 
och överlät från och med sommaren driften av portalen till Föreningen Norden Sverige.
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Föreningarna Nordens Ungdomsförbund (FNUF) är 
ett samarbetsorgan för de nationella Föreningarna 
Nordens Ungdom och knuten till Föreningarna 
Norden. Ungdomsföreningarna är lokaliserade i de 
nordiska länderna och självstyrande områdena.

Medlemsföreningarna 2016 var Foreningen NOR-
DENs Ungdom (FNU) i Danmark, Pohjola-Nordens 
Ungdomsförbund (PNU) i Finland, Ungmennadeild 
Norræna félagsins (UNF) i Island, Föreningen 
Nordens Ungdomsförbund (FNUF) i Sverige, 
Foreningen Nordens Ungdom (FNU) i Norge samt 
Norrøna Ungmannafelag Føroya (NUF) på Färöar-
na. SORLAK i Grönland och Föreningen Norden 
på Åland har även möjlighet att skicka ungdomar 
från sina respektive föreningar att delta i FNUFs 
verksamhet.

FNUF består av ett arbetsutskott på tre ungdomar 
från medlemsorganisationerna och en koordinator. 
Sekretariatet är placerat hos FNUFs moderförening, 
Föreningarna Nordens Förbund i Köpenhamn, en 
motsvarande paraplyorganisation för Föreningarna 
Norden. Efter vårmötet 2016 bestod arbetsutskottet 
av ordförande Iris Dager från Ungmennadeild 
Norræna félagsins i Island, vice-ordförande Morten 
Stemre från Norrøna Ungmannafelag Føroya samt 
AU-medlem Thorgny Arwidson från Föreningen 

Föreningarna Nordens Ungdomsförbund

Nordens Ungdomsförbund i Sverige. Arbetsutskottet 
leder verksamheten i samarbete med koordinatorn 
och håller regelbundet kontakt via mail, Skype, samt 
fysiska möten flera gånger om året varav två är inför 
vår- och höstmötena. Sekretariatet består av en 
deltidsansatt koordinator. FNFs förbundssekreterare 
är koordinatorns förman.

FNUF finansieras av Nordiska barn- och ungdoms-
kommittén NORDBUK samt vår moderförening 
Föreningarna Nordens Förbund. 

Aktiviteter
Alla FNUFs medlemsorganisationer samlades två 
gånger under året 2016, till vår- och höstmöte. Vår- 
och höstmöten är FNUFs högsta beslutande organ 
och där diskuteras och beslutas om samarbetsmö-
jligheter, budget, verksamhetsplan, val av förtro-
endeposter, politiska uttalanden m.m. Vårmötet 
arrangerades för första gången i Färöarna den 1-3.4 
med vår nyaste medlemsorganisation Norrøna 
Ungmannafelag Føroya som värd för mötet. Under 
mötet besökte vi Lagmannens kontor och hade möte 
med Färöarnas statsminister och utrikes- och näring-
sminister. Vi besökte även NORA samt Färöarnas 
Ungdomsråd. Höstmötet arrangerades för första 
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gången i Tallinn för att ge medlemsföreningarna ett 
första möte med de baltiska länderna. Under mötet 
besökte vi Nordiska Ministerrådets kontor i Estland 
och Tallinns Nationalbibliotek. Två representanter 
från varje medlemsorganisation deltog i respektive 
möten. Under vår- och höstmötet gjordes följande 
uttalanden: ”Föreningarna Nordens Ungdomsför-
bund vill ha nordisk medborgarskap” samt ”Tættere 
økonomisk samarbejde i Norden kan give plads i 
G20”. FNUF är partipolitiskt obunden organisation. 
Genom politiska ställningstaganden vill FNUF föra 
fram civilsamhällets ståndpunkter i ungdomsfrågor 
och aktivt delta i samhällsdebatten.  

Pohjola-Nordens Ungdomsförbund stod i år värd för 
FNUFs årliga ungdomsarrangemang Café Norden 
den 30.9-2.10.2016. Temat för arrangemanget var 
”Fika i Norden” som samlade 38 unga från olika 
nordiska länder. Besök på kafferosteri, föreläsning 
om cafékulturens historia, rättvisemärkt kaffe, kaffe 
och cafékulturens inverkan på start-up entreprenörer 
och en historisk caférundvandring i Helsingfors var 
på programmet. 

På hösten arrangerade FNUF tillsammans med Nor-
diska Centerungdomens Förbund (NCF) en kampanj 
om Nordiskt medborgarskap. FNUFs arbete med 
kampanjen började med ett politiskt uttalande om 
införandet av ett nordiskt medborgarskap våren 
2016. På hösten körde kampanjen i sociala media 
med #jegernordisk och uppmanade unga att dela 
sin egen uppfattning om vad det betyder att vara 
nordisk. Kampanjen fick stor synlighet i sociala 
media då flera organisationer i hela Norden delade 
kampanjinformationen. 160 bilder delades på Insta-
gram och på Facebook spreds kampanjen till över 50 
000 användare. Nordiskt medborgarskap antogs inte 
av Nordiska rådet men ett gemensamt elektroniskt 
ID-system skall utredas. 

FNUF deltog också som part i pilotprojektet Nor-
denambassadörerna. Projektet leds av Nordjobb 
med FNUF, Ungdomens Nordiska Råd och Nordisk 
Samorganisation for Ungdomsarbejde som part-
ners. I samband med projektet arrangerades 4-6 
november en utbildningshelg i Köpenhamn för 38 
unga Nordenambassadörer från alla nordiska länder. 

Under utbildningen fick de information om Nordiskt 
samarbete och skall därefter genomföra tre nordiska 
aktiviteter i sina hemländer. Genom projektet vill vi 
stöda ungdomar att bli nordiskt engagerade och föra 
engagemanget vidare i sitt lokalområde. 

FNUF har även varit aktiv i Ungdomens Nordiska 
Råds presidium under hela året. Varje år väljer 
FNUF en ordinarie representant samt en suppleant 
till UNR presidiet. UNR presidiet möts fyra gånger 
om året i förbindelse med Nordiska rådets möten. 

Karolina Lång från PNU Finland blev vald till 
UNRs presidium som ordinarie observatör och 
Jonas Roelsgaard blev vald som suppleant. UNR 
representanten tillträder efter UNR sessionen. 
Representanten följde och deltog också i välfärd-
sutskottets möten i Nordiska rådet. FNUF:s medlem-
sorganisationer var mycket väl representerade 
under UNR-sessionen i Köpenhamn 28-30.11. 
UNR sessionen arrangeras dagarna innan Nordiska 
Rådets session. 

FNUF har också deltagit i sin moderorganisation, 
Föreningarna Nordens Förbunds presidiemöten, som 
arrangerats två gånger under 2016. FNUFs koor-
dinator har också deltagit i FNFs direktörsmöten i 
2016. Ordföranden Iris Dager har deltagit i FNFs 
seminarium om ”Nordisk identitet i förändring” i 
Helsingfors samt i paneldebatten ”Flyktingar – kan 
Norden göra en skillnad?” i Köpenhamn. FNUF 
deltog även i Ungdomskonferensen arrangerad av 
Nordbuk i Helsingfors 26-28.september. 

Hemsida och sociala media
FNUF:s nya hemsida www.fnuf.org har fungerat fint 
och uppdateras kontinuerligt med aktiviteter i kalen-
darium samt aktuella uttalanden. FNUF har också 
arbetat med social media på olika plan. Twitterkon-
tot med #FNUFNorden används då FNUF deltar i 
olika evenemang. FNUF har också upprätthållit sin 
facebookprofil FNUF Norden med uppdateringar 
och informationsspridning.
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Nordiska informationskontor

Kontor    NMR  Övriga intäkter  NMR:s bidrag i % Övrigt i %

Alta    210 822 1 546 028  12,00   88,00 

Arendal                    210 822 1 114 937  15,90   84,10 

Göteborg   210 822  1 167   99,45   0,55 

Umeå    210 822 316 897   39,95   60,05 

Jyväskylä      210 822 1216 100           49,38            50,62 

Vasa     210 822    28 218       88,20        11,80 

Akureyri   210 822  164 641   56,15   43,85 

Flensborg      210 822 733 534    22,32          77,68  

BIDRAG FRÅN NMR TILL INFORMATIONSKONTOREN 2016

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

Informationskontoren arbetar för att synliggöra och 
främja det nordiska samarbetet, förmedlar infor-
mation om det officiella och det folkliga nordiska 
samarbetet, nordiska stödordningar och nordiska 
samhällsförhållanden. 

Det finns åtta regionala informationskontor i Nor-
den och ett i Sydslesvig. Kontoren – Jyväskylä och 
Vasa i Finland, Umeå och Göteborg i Sverige, Alta 
och Arendal i Norge och Akureyri i Island – drivs i 
tätt samarbete med Föreningen Norden. Kontoret 

i Sydslesvig upprättades 1997 som ett information-
skontor i Flensborg och arbetar med nordisk infor-
mation i Sønderjylland och Sydslesvig och driver sin 
verksamhet i linje med övriga informationskontor. 

NSK beslöt på sitt möte i juni 2016 att ge ansvaret 
för informationsverksamheten, som har skötts av 
de nordiska informationskontoren, till Förening-
arna Norden i länderna från och med 1.1.2017. 
Undantaget är kontoret i Sydslesvig som fortsätter 
sin verksamhet. Nedan presentation av Information-
skontorens verksamhet 2016.



25 FÖRENINGARNA NORDENS FÖRBUND  |  ÅRSBERÄTTELSE 2016

Arendal

KOMMUNIKASJON 

Jevnlige nyhetsbrev om det offisielle nordiske samar-
beidet, nordiske prosjekter og nyheter. Veiledning 
og informasjon om nordiske støtteordninger til 
fylkeskommuner, grupper og enkeltpersoner. Pre-
sentasjon av kontorets virksomhet for internasjonal 
styringsgruppe Agder. Presentasjon av nordiske 
støttemuligheter på seminar i Stjørdal. Undervisning 
om nordisk historie og tilbud til unge i Norden i dag, 
Tyholmen vgs. Deltagelse i kommunikasjonsnettver-
ket i regi av Nordisk ministerråd.

ARENDALSUKA 

Kontoret var medarrangør av debatten «Hvordan 
kan nordisk samarbeid gi økt sysselsetting og lavere 
arbeidsledighet i Norge?», og det internasjonale 
kulturseminaret «Kultur som sosial drivkraft».  
Kontoret var medarrangør av «De enslige flykt-
ningbarnas stemme» og bidro med tilrettelegging 
av debatten «Et felles arbeidsmarked for unge i 
Norden?»

PROSJEKTER 

Prosjektadministrasjon for Interreg-prosjektet Green 
Building A-Z, om bærekraftige og energieffektive 
offentlig bygg i fremtiden.  Prosjektadministrasjon 
for Foreningen Nordens Forbunds Interreg prosjekt 
«Nordisk Jobstart+». Prosjektadministrasjon og mer-
kantile tjenester i Interreg ØKS-prosjektet KOBRA 
som skal kartlegge, analysere og iverksette tiltak for å 
møte fremtidens kompetansebehov. 

ANDRE AKTIVITETER

Utgivelse av «Norge leser nordisk» som er et årlig 
studiehefte om nordisk litteratur til bruk i lesesirkler. 
Heftet brukes av lesesirkler og bibliotek over hele 
landet.  Samarbeid med Arendal bibliotek om 
arrangement under Nordisk bibliotekuke. Deltagelse 
i Vest-Agder fylkeskommunes besøk til samarbe-
idsfylke Vest-Viru i Estland for å bistå i det videre 
samarbeidet. Tilrettelegging for kommunens og 
fylkeskommunes samarbeid med Rezekne, Latvia.

Kontoret leddes av Hilde Lona.

Vasa
Nordiska informationskontoret informerade om 
aktuella nordiska frågor och delade ut information 
från Pohjola-Norden, FNF och Nordiska minister-
rådets kommunikationsavdelning. Informationen 
synliggjordes i lokalmedia, föreningar och skolor. 
Under 2016 samarbetade Vasakontoret främst med 
kontoret i Umeå.

Informationskontoret arrangerade och deltog i ett 
flertal seminarier. Kontakt till lokala näringslivet 
och Nordjobb prioriterades i verksamheten. Under 
biblioteksveckan samarbetade informationskontoret 
med Korsholms lokalförening on nordiska filmdagar 
för skolelever. I januari ordnades i Kauhava i samar-
bete med Södra-Österbottens handelskammare och 
Kauhava stad ett näringslivsseminarium (”Kronorna 
hem från Sverige”), som samlade 60 deltagare och 
väckte intresse i lokalpressen. Dessutom ordnades 
ett seminarium om turism i samarbete med infor-
mationskontoret i Umeå. Seminariet var tudelat och 
arrangerades både i Umeå och i Kauhava.

Kontoret leddes av Anne-Maj Salin.
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Akureyri 
Nordisk informationskontor grundades i Island 
1988. Kontoret har varit i Akureyri hela tiden 
med undantag av åren 1992 – 1996 då det var i 
Isafjörður och Egilsstaðir. Verksamhetsledare fram 
till 1.9.2016 var María Jóna Jónsdóttir. 

De senaste åren har driften av Informationskontoret 
i Akureyri varit besvärlig.  Informationskontoret har 
inte fått något ekonomiskt bidrag från den isländska 
regeringen sedan 2009. 

Uppgiften att samordna den nordiska verksamheten 
i de aktuella områdena samt att informera om det 
nordiska samarbetet med nyhetsbrev på internetet 
och e-mail samt besök till olika skolor och institu-
tioner i området fortsatte fram till sommaren 2016 
då kontoret stängdes till följd av bristande resurser.   

Alta
Kontorets virksomhetside har vært å styrke og 
utvikle samarbeidet mellom folkene i Barentsre-
gionen og med andre regioner i Norden. Det har vi 
gjort ved hjelp av informasjon og prosjekter innen 
kultur, næring og politikk. Kontoret fikk i 2014 
også et samisk navn Nordisk informasjonskontor i 
Nord-Norge/ Davviriikkalaš diehtojuohkinkantuvra 
Davvi-Norggas NiNN.

NiNN har siden 1999 hatt det administrative ansva-
ret for journalist nettverket Barents Press.  Barents 
Press har hatt et svært aktivt år i 2016, men flere 
kurs for norske og russiske journalister, møter i det 
internasjonale styret, møte med nordiske politikere i 
Kirkenes og et godt besøkt årsmøte i Haparanda. 

NiNN har vært samarbeidspartner til Finnmark 
internasjonale litteraturfestival fra starten i 2010. 

Den fjerde internasjonale festivalen ble arrangert i 
Kirkenes i november 2016 der temaet for festivalen 
var ”mentalitet”. Flere nordiske forfattere deltok på 
festivalen som islandske Jon Kalman Stephanson 
og danske/grønlandske Kim Leine. Også finske, 
samiske og russiske forfattere deltok.  Til sammen 
3 688 fikk med seg festivalen, som hadde arrange-
menter for barn, unge og voksne. 

NiNN har vært samarbeidspartner til Nordka-
lottkonferansen siden kontoret ble etablert. Kon-
feransen som arrangeres annet hvert år tar for seg 
problemstillinger som er aktuelle på Nordkalotten. 
I fjor ble konferansen  arrangert  i Kemi i Finland i 
august 2016 der temaet var ”Språk og kulturtradis-
joner på Nordkalotten”. Med slagordene ”Ei se 
kannatte – Inte är det så dåligt – Vi står han av” fikk 
deltakerne innblikk i i rikdommen som tradisjonelle 
kulturer og språk på Nordkalotten inneholder, og 
hvordan man kan utnytte dette mangfoldet i næring-
slivet. 

Nordisk Kulturfond har i mange år hatt en egen 
avtale med kontorene som går ut på at kontorene 
skal informere aktivt om fondet. Fra og med 2013 
informerer vi også om Kulturkontakt Nord sine 
aktiviteter og stønadsordninger. I 2016 ble det 
gitt informasjon til flere søkere fra Nord-Norge 
på kulturnæringskonferansen Surstoff i Alta og på 
Dansefestival Barents i Hammerfest.

NiNN mottar tilskudd fra Kulturdepartementet og 
fra Nordisk Ministerråd via Foreningene Nordens 
Forbund. Andre inntekter er av eksterne prosjekter, 
der Barentssekratariatet er den viktigste.

Kontoret leddes av Guri Hansen.
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Umeå
Nordiskt Informationskontors dagliga verksamhet är 
integrerat med Föreningen Nordens distriktskontor. 
Verksamhets- och aktivitetsnivån var låg under 
de första åtta månaderna eftersom Information-
skontorets tidigare verksamhetsledare slutade vid 
årsskiftet och informationsassistent var tjänstledig 
till den 1 juli. Den 15 augusti tillträdde Annika 
Nordenstam tjänsten som verksamhetsledare och 
kontoret har under hösten varit fullt bemannat och 
verksamhetsberättelsen avser därmed huvudsakligen 
4,5 månaders aktivitet.

AKTIVITETER

Informationskontoret informerade under hösten om 
nordiska fonder och om de möjligheter till projek-
trådgivning som informationskontoret erbjuder.

Verksamhetsledare och informationsassistent har 
deltagit och informerat om verksamheten vid flera 
externa arrangemang Information om Nordiskt 
informationskontor och vår rådgivning, Sliperiet. 
Interreg Botnia-Atlanticas informationsträff till 
näringsliv, Sliperiet. Nordic Bay- workshop kreativa 
och kulturella näringar i Kvarken, Föreningen 
Norden, Sliperiet. En nordisk kulturdag, Umeå 
kommun i samarbete med Region Västerbotten, 
Nordiska kulturfonden, Kulturkontakt Nord, Väven. 
Blå tillväxt, SEAGIS 2.0 Länsstyrelsen Västerbotten, 
Vasa. Den hållbara platsen, Sliperiet.  

Under Västerbottens Hållbarhetsvecka i september 
(SEE) erbjöds rådgivning till organisationer som 
vill förverkliga en nordisk idé.  Under hösten ge-
nomfördes också individuella möten med ett tiotal 
organisationer angående möjligheten till nordisk 
finansiering.

Informationskontorets huvudsakliga webbaserade 
informationskanal är Facebook. Ny webbplats 
lanserades i slutet av året. Informationskontoret pro-
ducerar också det elektroniska nyhetsbrevet Norden 
informerar med ett axplock av nyheter hämtade från 
Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet. Norden 
informerar har sänts ut tre gånger under hösten till 
prenumeranter av nyhetsbrevet, cirka 100 personer 
per tillfälle.  

Informationskontoret genomförde tillsammans med 
Region Västerbotten, Österbottens förbund och 
Nordiskt informationskontor i Vasa den 15 decem-
ber en konferens i Umeå på temat ”Blå tillväxt som 
drivkraft i Kvarken”. 

Konferensen innehöll bland annat nordiska presen-
tationer, workshops och en avslutande paneldebatt 
där bland annat regionrådet Erik Bergkvist och 
landskapsrådet Olav Jern deltog. Syftet med konfer-
ensen var att öka kompetensen om möjligheterna 
med Blå tillväxt i regionen och diskutera möjliga sa-
marbetsområden med relevanta aktörer. Ett fyrtiotal 
deltagare från såväl Österbotten och Västerbotten 
deltog i konferensen. 

Göteborg
Kontoret har exponerat trycksaker från Nordiska 
ministerrådet och Nordiska rådet samt även ge-
nomfört och deltagit i konferenser, seminarier och 
utställningar med syfte att sprida kännedom om våra 
nordiska länder. Medlemsbladet Nytt från Norden 
har utkommit med 3 nummer under 2016. Förenin-
gen Nordens aktiviteter har löpande uppdaterats på 
hemsidan, www.gbg.norden.se samt på föreningens 
facebook-sida www.facebook.com/gbgnorden.
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FÖRELÄSNINGSSERIE 

Drottning Margaretas historia och andra kvinnor i 
historien. I Mölnlycke Kulturhus tillsammans med 
Föreningen Norden Mölndal/Härryda. Tre olika 
föredrag om tre olika nordiska kvinnor som varit 
viktiga för Norden och dess historia. 

SEMINARIER

Sveriges fem nationella minoriteter. Ett endagssem-
inarium tillsammans med Finlandssvenska Förenin-
gen med alla fem minoriteterna representerade. 

Nordens Roll i EU, ett seminarium tillsammans 
Reväst på Handelshögskolan. Lars Nordström var 
moderator. Övriga föreläsare Annika Hahn-Englund 
från UD och Sebastian Marx, chef  för Göteborgs 
kontor i Bryssel.

ÖVRIGT

Läsecirkel med nordiska författare i Finlandssvenska 
Föreningens regi hos ABF i Västra Frölunda (5 ggr).

Dubbelt danskt-svenskt medborgarskap – vad 
innebär det? Föredraget som hölls i I Danska 
Sjömanskyrkan tog upp den nya lagen om dubbelt 
medborgarskap i Sverige. Seminariet ”Norden 
en tillväxtmotor i Europa” hölls tillsammans med 
Reväst på Handelshögskolan. Inlägg om Nordiska 
rådet, regionfrågor i Norden, läget efter Brexit och 
höghastighetståget Oslo-Göteborg fyllde salen.

Kontoret leddes en del av året av Charlotta Carlmark.

Jyväskylä
Under året 2016 koordinerade Nordiska infor-
mationskontoret i Jyväskylä nordiskt samarbete i 
Mellersta Finlands område. På grund av relativt små 
resurser arrangerades det inte stora evenemang, 
men kontoret deltog  i arrangemang som Nordiska 
Biblioteksveckan och filmfestivalen ”Arktisen upee-
ta”. I november arrangerades det ett seminarium 
om invandringens positiva inverkan på ekonomin i 
Norden. Nordiska informationskontoret i Jyväskylä 
spred även information om de nordiska stipendi-
emöjligheterna, främst via sin webbplats och sociala 
medier. 

Kontoret leddes av Maija Keskinen.

Sønderjylland/Sydslesvig 
I 2016 kunne Nordisk Informationskontor flytte 
ind i nye lokaler med nordisk flair. Indvielsen fandt 
sted den 21.6.2016 med en lille reception, taler og 
musik. Det var præsidenten for Nordisk Råd, Henrik 
Dam Kristensen, som klippede den røde snor, under 
sommerturen af  Nordisk Råds præsidium. 

PROJEKT

I 2016 har Nordisk Informationskontor fået penge 
til et 3-årigt nordisk projekt om ungdomskultur i 
Nordens udkantsområder. Projektet ”Nordspor” 
sætter ungdomskulturen i Nordens yderområder i 
centrum. Forprojektet startede i efteråret 2016 med 
en finansiering af  Kulturkontakt Nord. Tillige har 
Nordisk Ministerråd bevilget 800.000 kr. til projektet 
for perioden 2016-2018.
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Nordiske grænser: I februar blev to 4. klasser fra 
henholdsvis en dansk og en tysk mindretalsskole 
inviteret til en undervisningsdag på Europa-Uni-
versität Flensburg for at lære om mindretallene i 
grænseregionen.

ARRANGEMENTER, KONFERENCER, TALER 

M.M.

Årets kulturprogram startede med en foredragsræk-
ke om Finland. Kunstformidler og billedkunstner 
Taina Hvidlykke fortalte på tre aftener i februar og 
marts med ord og billeder om finsk kunst og kultur.

I anledningen af  Nordens Dag den 23. marts havde 
Nordisk Informationskontor forfatteren Jóanes Niel-
sen fra Færøerne på besøg. Forfatteren præsenterede 
den tyske oversættelse af  romanen Bramadellerne.  

På tre tirsdage i september og oktober kunne der 
opleves nordiske foredrag på Flensborgs Søfartsmu-
seum. Det første foredrag (13.09.) var en ekspedi-
tionsberetning fra Svalbard, det andet arrangement 
(27.09.) var en forfatteraften med Helle Helle, 
som præsenterede den tyske udgave af  hendes bog 
Hvis det er (Wenn du magst). Den 11. oktober blev 
foredragsrække afsluttet med et foredrag om marine 
arkæologi i Slien.

Finsk tangofestival: Lørdag den 5. november kunne 
gæsterne til Søfartsmuseet i Flensborg opleve finsk 
tango på tætteste hold. Nordisk Informationskontor 
inviterede sammen med FINtango fra Hamborg til 
en sanselig oplevelse med finsk tango og kultur.

Årets program blev afsluttet med en konference om 
Partidemokratiets fremtid i Norden, som fandt sted 
den 18.11. Formålet med konferencen var at belyse 
udviklingen af  de nye måder og tiltag, som vælgerne 
i de nordiske lande bruger for at engagere sig i 
politik.

Nordisk Informationskontor har også i 2016 været 
med i arbejdsgruppen bag den flensborgske filmklub 
”Biffen”. I 2016 var 5 danske og 4 udenlandske film 
på programmet.

På Informationskontorets facebook side kunne man 
i december følge en julekalender, som hver dag 
introducerede til typiske juletraditioner, opskrifter, 
begivenheder m.m. fra nordiske lande. 

En tale for en gruppe fra Syng dig glad – Musikskole 
Struer, som kom på besøg i Flensborg 

En tale for St. Knudsgildet. For at understrege det 
nordiske arbejde og for at tage hensyn til de svenske 
gæster, som var i publikummet, blev denne tale holdt 
på svensk.

PUBLIKUMSTAL OG FONDSMIDLER

I 2016 havde Nordisk Informationskontor et publi-
kum på rund regnet 1200 personer. 

Lederen har i årets løb skrevet 29 ansøgninger til 
fonde. Dette resulterede i 6.000 Euro midler til de 
forskellige arrangements. Da omkostningerne for 
arrangementer var meget større end dette beløb, 
havde det kun været muligt at gennemføre program-
met ved at bede projektpartnere til at overtage en 
stor del af  beløbet eller bruge interne henlæggelser. 
Udover de 6.000 kr fik kontoret tillige den samlede 
bevilling på 120.000 Euro for det nordiske projekt 
Nordsspor, som skal køre til og med 2019.

Kontorets leder er Eva Ritter.
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Orkester Norden
Orkester Norden inledde sin verksamhet 1993 som 
ett samarbetsprojekt mellan FNF, Lions i Norden, 
Norsk musikråd och Svenska Rikskonserter. ON:s 
mål är att stärka samhörigheten mellan nordisk 
ungdom, utveckla kunskapen om nordisk musik och 
synliggöra det nordiska kulturarvet. 2013 bildades 
Föreningen Orkester Norden vars uppgift är att 
säkra ON:s fortsatta verksamhet. I perioden 2013-
18 administreras ON av Musikkens Hus i Aalborg. 
FNF:s representant i styrelsen är Bente Dahl.

Under 2016 hölls flera möten mellan FNF:s för-
bundssekreterare och ON:s verksamhetsledare 
Asbjørn Keiding och parterna kom överens om att 
Norden i skolans projektsekreterare assisterar ON 
när det gäller information och marknadsföring.

Vänortssamarbete
Vänortssamarbetet mellan kommuner och frivilliga 
organisationer har genom åren varit en viktig del av 
Föreningarnas Nordens verksamhet. Samarbetet ger 
möjlighet att sammanföra folk på lokal och kom-
munal nivå och skapa nätverk över hela Norden. 
Till följd av kommunsammanslagningar, ansträngd 
kommunal ekonomi och avtagande intresse har 
samarbetet minskat i omfång. FNF:s förbundsmöte 
2015 gav sekretariatet i uppdrag att utarbeta nya 
riktlinjer för vänskapssamarbetet. Förslaget presen-
teras på förbundsmötet 2017.

Samarbetspartner i  
närområdena
Idag finns det Norden-föreningar i Estland, Let-
tland, Litauen, St Petersburg och i Petrozavodsk. 
De samlar nordiskt intresserade medlemmar, 
informerar om Norden och håller kontakt med de 
nationella föreningarna i Norden.  Under 2016 
besökte förbundssekreteraren Norden-föreningen i 
St Petersburg som fyllde 20 år. De baltiska ländernas 
engagemang i Nordiska biblioteksveckan och de 
nordiska författarbesöken har fortsatt att öka. FNF 
samarbetar kring båda projekten med de nordiska 
informationskontoren i Tallinn, Riga och Vilnius.

Övrigt samarbete
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Til de nordiske statsministre 

 

Foreningerne Nordens Forbunds præsidie samlet til møde i København den 28. april 2016 udtaler følgende: 

 

NORDEN MÅ GÅ FORAN I EN SVÆR TID 

 

Flygtningekrisen har bragt de nordiske lande i en vansklig situation. Beslutninger om at indføre 
grænsekontrol og id-kontrol mellem vore lande trækker, uanset bevæggrunde, vores nordiske naboskab i en 
forkert retning. Det er ikke kun til gene for borgere, der skal rejse mellem landene, men der er desværre 
heller ingen tvivl om, at erhvervsudviklingen, arbejdsmarkedssamarbejdet og i det hele taget det gode 
samarbejde, der skal fremme vækst og udvikling i de nordiske lande, kan lide et knæk.  

 

Vi har, også i de nordiske lande, forskellige tilgange til at klare flygtninge-udfordringen. Men det må ikke 
føre til, at vi glemmer alt det, der binder os sammen i det nordiske fællesskab – eller sætter det over styr. Det 
er vigtigt at vi ikke mister respekten for hinanden, men holder fast i et godt naboskab og et stærkt 
samarbejde, som i så mange sammenhænge giver alle lande så meget. 

 

Derfor er vi netop nu nødt til at minde hinanden om, at vi i Norden har et værdifuldt fællesskab, som vi bør 
værne om. De nordiske lande bør netop nu finde sammen og være et fælles ledelys i Europa og verden, når 
det gælder håndteringen af flygtningekrisen.  

 

For vel har vi forskellige holdninger til den nationale håndtering af flygtningene, men vi har også fælles 
udgangspunkter.  

 

Når det gælder det grundlæggende, at alle lande rent faktisk tager imod flygtninge og gerne vil behandle 
mennesker ordentligt og også afsætter ressourcer til det. Det er der mange andre lande, der ikke gør. Og når 
det gælder indsatsen ude i verden, hvor de nordiske lande ubetinget, på trods af besparelser, ligger i toppen 
med nødhjælp og ulandsbistand. Her er der mange lande som slet ikke bidrager eller bidrager meget lidt 

 

Vi har langt mere til fælles end det der skiller os. Ikke mindst når vi sammenligner med resten af Europa og 
Verden. 
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Derfor opfordrer landformændene for Foreningerne NORDEN de nordiske regeringer til at tage initiativ til, 
at der snarest muligt afholdes en regeringskonference om flygtningesituationen, med henblik på at skabe 
fælles nordiske løsninger indadtil og tage fælles nordiske initiativer udadtil. Ingen af de andre internationale 
strukturer har været i stand til at skabe fælles løsninger, selv om vi vist alle er enige om, at det er det, der 
skal til. Så lad os nu få de nordiske lande på banen, lad os se hinanden i øjnene og sætte en politisk 
dagsorden, hvor vi netop søger enigheden – i stedet for uenigheden.  

 

Særligt når det gælder det som er allervigtigst - indsatsen i nærområderne – må det kunne lykkes at opnå 
nordisk enighed om en langt stærkere indsats, hvor de nordiske lande i fælleskab kunne tage initiativ til en 
europæisk og global alliance om, at sikre langt flere ressourcer til nærområdeindsatsen. Hvis vi har viljen, så 
har vi også evnerne til i fælleskab i Norden at være med til at skabe et politisk momentum. 

 

 

 

Mogens Jensen 

Formand 

Foreningerne Nordens Forbund 
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Udkast	til	udtalelse	ang.	Nordens	jernbaner	

	

Samarbejdet	mellem	de	nordiske	landes	statsejede	jernbaneselskaber	er	i	dag	meget	begrænset.	Det	er	
viktigt,	at	vi	ikke	med	disse	statsdrevne	virksomheder	fortsætter,	som	om	ingenting	har	hændt	i	de	seneste	
150	år.	

	

Hvad	angår	infrastruktur	og	drift	og	når	det	gælder	udviklingen	af	rejsetilbud	og	billetter	på	tværs	af	
Norden	vil	de	være	langt	mer	effektivere	hvis	de	nordiske	jernbaneselskaber	DSB,	SJ,	NSB	og	VR	har	et	
tætere	samarbejde.	Derfor	foreslår	Forengerne	Norden	Forbund	(FNF)	at	det	gjennemføres	en	
sammenlægning	af	jernbanerne	i	Danmark,	Sverige,	Norge	och	Finland.	

	

Det	vil	dels	klæde	de	nordiske	jernbaner	på	til	den	benhårde	konkurrence,	som	globaliseringen	medfører	på	
transport	og	infrastrukturområdet,	og	dels	vil	en	sammenkægning	kunne	give	enklere	og	billigere	rejser	for	
de	nordiske	borgere.	Herunder	må	det	også	være	visionen	at	skabe	et	fælles	nordisk	Rejsekort	og	billige	
nordiska	billettilbud.	

	

	

Foreningerne	Nordens	Forbunds	Presidium.	

	

København,	den	30.	oktober	2016	

	

	

	

	

Mogens	Jensen	

Formand		
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Udkast	til	udtalelse	om	nordisk	e-ID	

	

	

Nordisk	e-ID	prosjektet		«	Nordic	e-ID	Survey	»	kartla	på	oppdrag	av	NMR	e-ID-løsninger	i	Norden	i	2016.	
Rapporten	konkluderer	med	at	«	Nordiske	sammankoblinger	på	e-ID-nivå	er	fraværande.	EU-forordningen	
(elDAS)	er	svært	overordnet	og	vil	ikke	tvinge	fram	nordisk	harmonisering.	»	

	

Det	er	behov	for	å	systematisere	det	nordiske	samarbeidet	på	dette	område.	Vi	kan	ikke	la	utviklingen	sette	
opp	nye	digitale	murer	for	inbyggere,	næringsliv	og	offentlige	myndigheter	i	Norden.	

	

Foreningerne	Norden	oppfordrer	de	nordiske	regjeringene	til	å	utvikle	et	felles	system	for	e-ID	i	Norden.	

	

	

Foreningerne	Nordens	Forbunds	Presidium	

	

København,	30.	oktober	2016	

	

	

Mogens	Jensen	

Formand	

	




