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Karen Ellemann bød velkommen til mødet. Hun erindrede om, at forretningsudvalget 
udtagelsesvis havde valgt, at der ikke kom en temadrøftelse på mødet, da der var mange punkter, 
herunder drøftelsen af notatet fra Idepolitisk Udvalg, som blev betragtet som den politiske 
temadrøftelse. 

1. Godkendelse af dagsorden 

Svend Tychsen bad i forlængelse af drøftelsen i arbejdsgruppen af 25. november 2013 om, at der 
blev en fast dagsordenmæssig opfølgning af Handleplan, samt at der blev et punkt med ”siden 
sidst”, hvor landsformanden berettede om de politiske initiativer, der var taget siden seneste 
landsstyrelsesmøde. 

Landsstyrelsen bifaldt dette. 
  
2. Godkendelse af referat fra 25. november 2013  

Landsstyrelsen godkendte referatet. 
 
3. Siden sidst 
 
Karen Ellemann meddelte, at det nordiske samarbejde havde fået ny minister, nemlig Carsten 
Hansen, der har overtaget efter Manu Sareen. Foreningen havde forsøgt at få et møde i stand med 
den nye minister, men det var endnu ikke lykkedes.  
Karen Ellemann berettede også fra det møde, som hun og Manu Sareen havde været værter for i 
Folketinget lørdag den 25. januar 2014, hvor der var samlet en gruppe ”fritænkere” til Nordic 
Innovation Camp. Der var kommet en lang række gode ideer til det fremtidige nordiske samarbejde, 
som også kunne blive en del af det danske formandskabsprogram for 2015. Det var meningen at 
mødet skulle følges op, gerne med et fælles nordisk møde med ”fritænkere” fra hele Norden. 



Mødets indhold er refereret på foreningens hjemmeside.  
Karen Ellemann fortalte, at hun havde skrevet et brev til Udenrigsministeren om et intensiveret 
nordisk samarbejde i forbindelse med udenlandske ambassader og repræsentationer. 
Karen Ellemann fortalte ligeledes om et brev, hun havde sendt til Folketinget formand, Mogens 
Lykketoft, hvor hun på baggrund af foreningens oplæg til formandskabsprogrammet ønskede, at 
parlamenternes politikudvalg blev mere direkte inddraget i det nordiske politiske arbejde, samt at et 
samarbejde mellem de nordiske parlamenters præsidier ville være ønskeligt. 
 
4. Opfølgning af Handleplan 
 
Svend Tychsen havde tre punkter, hvor han mente, at vores handlinger var i utakt med 
Handleplanen. I forbindelse med venskabsbysamarbejdet fremgik det, at landsstyrelsen på dette 
møde ville nedsætte en ad hoc gruppe om venskabsbysamarbejdet, men det punkt var ikke på 
dagsordenen. Han nævnte også, at det i Handleplanen fremgik, at der søges etableret regionale 
møder med Foreningen NORDENs landsformand og ministeren for nordisk samarbejde lige som 
han spurgte til hvordan det gik med at markedsføre skolemedlemskabet over for potentielle nye 
skolemedlemmer. 

Georg Møller havde også noteret, at der burde nedsættes et venskabsbyudvalg, som kunne se på, 
hvordan arbejdet kunne udvikles i nye rammer, og lægge op til en fremadrettet dialog med 
Kommunernes Landsforening. 

Karen Ellemann var enig i, at vi burde nedsætte et venskabsbyudvalg, der også kunne lave et 
idekatalog, der kunne bruges af lokalafdelingerne. Hun kommenterede spørgsmålet om regionale 
møder, som i givet fald måtte tilrettelægges med den nye minister, så tidsplanen blev forskudt i 
forhold til Handleplanen. 

Peter Jon Larsen henviste til uddannelsesudvalget, som efter anvisningen havde lavet et oplæg til 
hvervekampagne. Med hensyn til at se på hvilke skoler, der havde tilmeldt sig Ny nordisk Skole og 
hvilke der var medlemmer af Foreningen NORDEN, for derigennem at lave en målrettet 
markedsføring over for de skoler, der gennem Ny nordisk Skole havde vist nordisk interesse, men 
ikke var medlemmer af foreningen, ville hav forsøg at få lavet en sådan liste snarest. 

Landsstyrelsen bad Lizzie Moe om at være formand for en arbejdsgruppe om venskabsbyudvalget. 
Efter en drøftelse sammensatte Landsstyrelsen arbejdsgruppen med følgende medlemmer: 

Lizzie Moe (formand), Lise Witthøft (Haderslev/Frøs Herred), Ingelise Holm (Kerteminde), Jens 
K. L. Jørgensen (Glostrup) og Steen Ludvigsen (Slagelse).  
 
Arbejdsgruppen skulle selv komme med forslag til Kommissorium og Tidsplan. 

Landsstyrelsen besluttede at indføje en ny tidsplan i Handleplanen vedrørende de regionale møder.  
 
5. Meddelelser 
a.) Forretningsudvalget 

Karen Ellemann henviste til referaterne på hjemmesiden. 
 
 



b.) Idepolitisk udvalg 

Karen Ellemann forlagde det udsendte papir fra Idepolitisk Udvalg. 

Landsstyrelsen havde en længere konstruktiv drøftelse af papiret, og fremkom med en del 
ændringer, der nu er indarbejdet i notatet (Bilag 1). Landsstyrelsen besluttede, at notatet gik tilbage 
til Idenpolitisk Udvalg til en sidste gennemgang, hvor også spørgsmålet om selvstyrende 
lande/områder skal drøftes i lyset af tidligere beslutninger i Folketinget. Herefter vil notatet blive 
forelagt FNF med henblik på en fælles henvendelse fra Foreningerne Norden til Nordisk Råd. 
Idepolitisk Udvalg vil færdiggøre papiret på sit næste møde den 11. april og næste præsidiemøde i 
FNF vil blive afholdt den 22. maj. 
 
c.) Uddannelsesudvalg 

Merete Riber rapporterede fra Uddannelsesudvalget, hvor udvalget havde kasseret den tidligere 
hvervefolder til skolerne og ville lade den erstatte af et visitkort, som hun håbede kunne 
introduceres på foreningens repræsentantskabsmøde. Udvalget ville på næste møde særligt se på 
mulighederne for, at foreningen kunne udnytte de nye muligheder, der lå i Helhedsskolen i 
forbindelse med den nye skolereform, hvor foreninger – herunder vores – vil have bedre adgang til 
at komme med supplerende undervisning.  
Merete Riber berettede også om arbejdet i FNF med at færdiggøre oplægget til den nordiske 
biblioteksuge. Hun havde deltaget i dette arbejde, og det er nu endelig lykkedes at sikre, at 
forberedelsen skete tidligere, så lokalafdelingerne var bedre rustet til at være aktive omkring 
begivenheden. 
 
d.) Medieudvalg 

Georg Møller berettede fra det møde, der havde været holdt i udvalget tre dage før 
landsstyrelsesmødet. Referat fra mødet ligger nu på hjemmesiden. 
Georg Møller foreslog, at udvalget, på baggrund af det gode arbejde med bladet i samarbejde med 
landskontoret samt etableringen af den nye hjemmeside, har løst sin mission og at det derfor 
indstilles til landsstyrelsen, at det kan stilles stand by. 

Forslaget blev tiltrådt af Landsstyrelsen. 
 
e.) Arbejdsgruppen af 25. november 2013 

Georg Møller refererede arbejdet i arbejdsgruppe, som var konkluderet med følgende: 

På landsstyrelsesmødet den 25. november 2013 blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skal vurdere, 
om de processer, der gennem tiden har udviklet sig i samspillet mellem foreningens 3 hierarkier 
(repræsentantskabet, landsstyrelsen og forretningsudvalget) er i overensstemmelse med foreningens 
vedtægter. Særligt fokus skal der være på forretningsudvalgets beføjelser. 
Arbejdsgruppen består af Finn Skougaard Ebenhecht, Arne Nielsen, Svend Tychsen og Georg 
Møller. 
På arbejdsgruppens møde den 9. januar 2014 i Odense, var der enighed om at indstille bibeholdelse 
af landsstyrelsen som det organ, der repræsenterer foreningen udadtil og træffer de fornødne 
beslutninger såvel i henhold til vedtægter som beslutninger truffet af repræsentantskabet og FNF, jf. 
§ 11. - Som følge heraf blev gruppens vurdering primært fokuseret på samspillet landsstyrelsen og 
forretningsudvalget imellem, herunder især forretningsudvalgets beføjelser, idet man bemærker, at 



med landsstyrelsens størrelse og mødefrekvens må forretningsudvalget nødvendigvis have 
vidtgående beføjelser. 
Arbejdsgruppen ser ikke på den givne foranledning grundlag for at indstille til en vedtægtsrevision. 
Formanden kan til enhver tid udtale sig om nordiske forhold under hensyntagen til foreningens 
idegrundlag og vedtagne principper. Men arbejdsgruppen anbefaler, at man fremover styrker 
beslutningsprocessen i landsstyrelsen – herunder at der ikke træffes overordnede foreningspolitiske 
beslutninger uden forudgående behandling i landsstyrelsen. 
Styrkelsen skal ske via flere landsstyrelsesmøde hvor alle principielle sager (politiske som 
organisatoriske – herunder relationerne til FNF) skal fremlægges til beslutning. 
Beslutningsgrundlaget kan ud over oplæg fra landsformanden være udkast fra de respektive udvalg 
– i særlige tilfælde kan debatten understøttes af oplæg fra ekstern mødedeltager. 
Arbejdsgruppen foreslår 3-4 årlige møder i landsstyrelsen, jf. landsstyrelsesmøde den 14. sep.2013 
hvor man besluttede, at det konstituerende møde skal være et ordinært møde med fuld dagsorden. 
Møderne skal placeres geografisk og tidsmæssigt, så deltagerne kan komme frem og tilbage samme 
dag uden væsentlige gener. Ikke alle møder behøver at være heldagsmøder, men afhængig af 
dagsorden kan et møde placeres en hverdag sidst på dagen. 
Til hvert møde udarbejdes mødepapirer, der fremmer debatterne og evt. heraf afledte beslutninger. 
Mødetilrettelæggelsen skal sikre, at der afsættes tid til seriøs drøftelse af alle dagsordenens punkter. 
Det 1. møde efter afholdt repræsentantskabsmøde er det konstituerende møde, hvor man fastlægger 
foreningens overordnede prioriteter for det kommende år. I den forbindelse træffes beslutning om 
hvilke opgaver landsstyrelsen ønsker at delegere til forretningsudvalget.  - Endvidere  

- vælger landsstyrelsen næstformand 

- vælger landsstyrelsen medlemmer til forretningsudvalget 

- beslutter landsstyrelsen, hvilke udvalg, der skal nedsættes, vælger medlemmer hertil og 

fastlægger kommissorium og tidsplan 

- vælger eller indstiller landsstyrelsen repræsentanterne til eksterne institutioner og fonde. 

På de øvrige møder - herunder evt. ekstraordinært møde - skal hovedfokus være på 

- Handlingsinitiativer. 

- FNF. 

- Organisation. 

Såfremt der derudover opstår behov for, at foreningen skal træffe overordnede og principielle 
beslutninger gennemføres behandlingen i landsstyrelsen pr brev eller mail inden for 3 døgn. 
Formanden vurderer, på grundlag af de indsendte bemærkninger, om der er tilstrækkelig grundlag 
for at træffe beslutning.  
 
Landsstyrelsen tiltrådte indstillingerne. 
 
Flemming Thøgersen takkede udvalget og ønskede en tilføjelse, nemlig at udvalgene i forbindelse 
med fremlæggelserne for Landsstyrelsen opdelte fremlæggelserne i et orienteringspunkt og et 
indstillingspunkt. 
 
Landsstyrelsen tiltrådte også dette.   

 
 

 



f.) landsformand 

Karen Ellemann henviste til punktet Siden sidst. 

g.) generalsekretær 

Peter Jon Larsen lovede på grundlag af et spørgsmål at tage kontakt til Dansk Folkeoplysnings 
Samråd vedrørende lokale kurser i brug af de sociale medier i det lokale arbejde, som DFS tidligere 
havde stillet sig positiv bag. Han lovede ligeledes fremover at sørge for en markering af Nordens 
Dag den 23. marts på foreningens hjemmeside. 
 

6. Økonomi 

Peter Jon Larsen gennemgik regnskabet. Overskuddet var blevet noget større end forudsat i 
budgetterne, hvilket hang sammen med, at omkostninger til renovering af lejligheden i Malmøgade 
var udskudt efter FNF havde opsagt brugsretten i Malmøgade og der var større overblik over, hvilke 
konsekvenser, dette ville få. En større satsning på opgradering af foreningens it-løsninger var også 
blevet udskudt fra 2013, men dette var nu igangsat. Revisionen havde givet regnskabet en ”blank 
påtegning”. Han beklagede, at det ikke havde været muligt at finde en dato for et møde med de 
kritiske revisorer inden landsstyrelsesmødet, men mødet ville finde sted den 28. april. 

Landsstyrelsen indstillede regnskabet til vedtagelse på repræsentantskabsmødet med det lille 
forbehold, at de kritiske revisorer ikke havde indvendinger mod regnskabet. 

Peter Jon Larsen gennemgik også det reviderede budget for indeværende år og 2015 samt det nye 
budget for 2016. Der var også udarbejdet et notat til dette. 

Landsstyrelsen indstillede budgetterne til vedtagelse på repræsentantskabsmødet. 

Landsstyrelsen havde en drøftelse af situationen vedrørende FNF’s flytning. 

Karen Ellemann mente, at et bofællesskab ikke mindst var vigtigt, da der dermed var mulighed for 
synergi mellem en national forening og dens nordiske paraply. 

Flemming Thøgersen var enig i dette og tilføjede, at der også måtte være driftsfordele. 

Georg Møller gjorde opmærksom på, at FNF var vokset med mange projekter, og stillede 
spørgsmål ved, hvorvidt det var nødvendigt, at alle projekter skulle administreres centralt eller om 
nogle projekter kunne udliciteres til de nationale foreninger. Han gjorde endvidere opmærksom på, 
at en fraflytning fra Malmøgade som konsekvens af den manglende indtægt fra FNF ville betyde, at 
lejligheden skulle tilbageføres til sin oprindelige stand, hvilket efter tidligere beregninger ville løbe 
op i mange hundrede tusinder kroner.  

Arne Nielsen understregede, at forslaget om at flytte fra Malmø til malmøgade var kommet fra 
dansk side, netop for at få en sammenhængende drift, lige som han mindede om, at den økonomiske 
side også hang sammen med et ønske fra dansk side om at ændre fordelingen af foreningernes 
betaling til FNF, så det ikke blev beregnet ud fra de nordiske landes BNP, men ud fra statstilskud.  
 

7. Forberedelse af Repræsentantskabsmøde 

Landsstyrelsen drøftede oplæg til kommenteret dagsorden for repræsentantskabsmødet og vedtog 
ikke at uddele Foreningen NORDENs Hæderspris i år. 



Line Barfod havde stillet forslag om, at alle kandidater til landsstyrelsen, der skal vælges på 
repræsentantskabsmødet, opfordres til på forhånd at indsende en skriftlig opstilling med en kort 
begrundelse for deres opstilling samt et foto. Der opfordres desuden til at man oplyser om man også 
ønsker at stille op til forretningsudvalget eller andre af landsstyrelsens udvalg, såfremt man bliver 
valgt. Disse opstillinger udsendes på forhånd til deltagerne på repræsentantskabsmødet. 
Begrundelsen er, at det kan være med til at give et bedre grundlag at foretage valg på, hvis alle 
kandidater på forhånd har præsenteret sig. 
 
Landsstyrelsen vedtog dette. 
 
Line Barfod var enig i indstillingen om at vedtage Strategien i uændret form, men ønskede så, at 
den kom til drøftelse i landsstyrelsen i efteråret med henblik på en ændring i 2015, hvilket  
 
Landsstyrelsen tilsluttede sig. 
 
Landsstyrelsen foretog mindre rettelser af det udsendte oplæg til kommenteret dagsorden, som blev 
vedtaget i den form, som fremgår af bilag 2.  

 
8. FNF 

Karen Ellemann henviste til drøftelsen under økonomipunktet. 

Svend Tychsen erindrede om, at arbejdsgruppen i sit forslag opprioriterede FNF som sag til 
landsstyrelsens dagsorden. 

Efter en kort afklaringsrunde meddelte 

Karen Ellemann, at hun ville sikre, at referater og sags forberedende dokumenter blev vist på 
FNF’s intranet, så de kunne indgå i mødeforberedelsen nationalt. 
  

9. Eventuelt – herunder fastsættelse af kommende møde(r) 

Erik Rasmussen fortalte, at Morsø lokalafdeling nu afvikles og medlemmerne overføres til Thisted 
afdeling. 

Susanne Prip Madsen ville gerne have landsstyrelsens opbakning til en formulering til slut 
dokument til Baltic Sea NGO netværks møde i juni, hvor hun repræsenterer Foreningen NORDEN, 
omkring slaveri, og hvor vi beder regeringerne om at ind tænke NGO'erne i handlingsplan om 
slaveri etc. 
 
Landsstyrelsen tilsluttede sig dette.   
 
Susanne Prip Madsen fortalte om forberedelserne til Foreningen NORDENs præsentation i 
forbindelse med Folkemødet på Bornholm. 
 
Lise Witthøft gjorde opmærksom på, at Nørre Rangstrup Herred nu bliver optaget i 
Tønder/Skærbæk lokalafdeling. 
 
 



  
 
 

BILAG 1 

Foreningen NORDEN 
 

Nordisk Råd i forandring 
 
 
Foreningen NORDEN har længe haft et ønske om at få det nordiske samarbejde struktureret, så det 
i højere grad kommer til at afspejle dagens udfordringer og i højere grad bliver i stand til at levere 
resultater. 
 
I den nordiske ånd, som jo hviler på et inkluderende og samarbejdende folkestyre, hvor distancen 
mellem folket og beslutningstagerne skal være så lille som mulig, vil vi gerne stille os konstruktivt 
til rådighed. 
 
Foreningen NORDEN i Danmark repræsenterer 12.000 medlemmer, der har et særligt ønske om at 
styrke og udvikle det nordiske samarbejde. Vi mener, at foreningen i høj grad repræsentere den 
unikke folkelige legitimitet, der er bag det nordiske samarbejde. 
 
En del aktiviteter i regi af Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd er skabt for mange år siden og 
hænger ikke nødvendigvis sammen med et moderne Norden. Andre aktiviteter er kommet ind uden 
at hænge sammen med samarbejdets og ministerrådets præmisser.  
 
Det nordiske samarbejde nyder stor opbakning i befolkningen og i erhvervslivet. Alligevel 
udebliver de politiske resultater. 
 
Industriens nordiske samarbejde genererer samarbejde i milliard-klassen, for ikke at tale om de 
mange projekter, der arbejdes med i forskellige ministerier, der ikke ligger inden for Nordisk 
Ministerråds område, får et større og større omfang.  
 
De nordiske udenrigsministre samarbejder om fælles repræsentationer i udlandet og 
udviklingsprojekter i den tredje verden, forsvarsministrene samarbejder om fælles indkøb og 
beredskabstjenesterne. Miljøberedskabet, infrastrukturudviklingen, miljøindsatsen, 
energiforsyningen, uddannelsesområdet inden for de videregående uddannelser og med Ny nordisk 
Skole nu også for børn og unge, udviklingen af innovationskompetencer, beskæftigelsesområdet, 
fødevareområdet er blot nogle områder, hvor der i disse år er store nordiske udviklingsmuligheder.  
Norden vil kunne spille en stor rolle for væksten. Vi har et enormt potentiale, som vores erhvervsliv 
har set. Erhvervslivet samarbejder nordisk, som aldrig før. Nordiske virksomhedsfusioner er 
hverdagskost – erhvervslivet har søgt nordiske løsninger gennem de sidste 20 år. 
 
Hvis vi skal konkurrere med Brasilien, Rusland, Indien, Kina, Sydafrika og alle de nye økonomier, 
så er tiden ikke til snæver tænkning, når vi er et lille land. Vi må sammen med ”dem vi normalt 
sammenligner os med”, skabe en stærkere ramme. 
 



Vi må lytte til industriens organisationer, der kræver nordisk samordning på erhvervsområdet, og så 
må vi harmonisere vore lovgivninger, så de ikke står i vejen for det samarbejde, som vores 
erhvervsliv bygger op i disse år.  
Norden byder på en unik mulighed for at føre vækst og grøn energi sammen i én vækstplan. Hvert 
af landene har sin grønne industri, som ikke konkurrerer indbyrdes, men gennem en stærk indsats 
kan samordnes, så vi i endnu højere grad bliver udgangspunkt for grøn tænkning. Vi supplerer 
hinanden godt! En grøn vækstplan 2020 ligger lige for vores fødder, hvis vi åbner øjnene og lader 
de snævre interesser ligge.  
 
Norden hører samlet til blandt de 20 største økonomier i Verden. I 2011 lå Norden på en 12. plads, 
hvilket ville betyde, at Norden var en del af G 20. 
 
I Danmark skal vi huske, at for hver dansker, er der 1.400 andre i verden. Hvis vi går sammen i 
Norden, kommer vi dog ned på 280 konkurrenter! Det forbedrer vores konkurrenceevne med en 
faktor 5. Vi må også tage med i betragtning, at Norden samlet er Danmarks største eksportmarked 
med en vareeksport på 144,9 mia. kr. med Tyskland på andenpladsen med 94,8 mia. (2011).  
 
Selvfølgelig er styrken i det nordiske samarbejde de kulturelle og folkelige bånd, der giver 
samarbejdet legitimitet. Det er det kit, der holder samarbejdet sammen. Derfor er det et vigtigt 
område.  
 
Hvis vi skal realisere potentialet i det nordiske samarbejde, er det vigtigt, at vi har en struktur, der er 
gearet til at tage udfordringerne op. 
 
De officielle institutioner i det nordiske samarbejde bad Johan Strang og Centrum for Nordenstudier 
ved Helsingfors Universitet om at komme med en rapport, der efter Stoltenberg og Wetterberg så på 
implementeringen af nordiske visioner. Rapporten kom i slutningen af 2012 og i den efterspurgte 
rapport konstateres det bl.a. at i dag har Nordiska rådet tappat något av sin forna glans. Senere 
skriver de, at den kanske vanligaste kritiken som riktas mot Nordiska rådet idag är att det saknas 

politik och debatt.  

Det er Foreningen NORDENs opfattelse, at strukturen skal tilpasses udfordringerne. Og 
udfordringerne er anderledes, end de var for 60 år siden, da Nordisk Råd blev oprettet og 40 år 
siden, da Nordisk Ministerråd blev oprettet. Og når den gruppe af nordiske statskundskabsforskere, 
der har stået bag Johan Stang-rapporten siger det så direkte, som det her er citeret, så må vi lytte til 
advarslerne og forslagene.  
 
De siger også i rapporten, at man har ofta kritiserat Nordiska rådets utskott för att de inte är 

ändamålsenliga eller för att de inte står i någon systematisk kontakt med utskotten i de nationella 

parlamenten. 

 

Der kan være mange måder at løse udfordringen på. I Foreningen NORDEN har vi før talt om, at 
man måske skulle erstatte det nuværende nordiske råd med et råd i flere råd, som tilfældet er i 
Nordisk Ministerråd, så vi kunne få to paralle strukturer, der kunne supplere hinanden. Det kunne 
ske ved, at de relevante nationale parlamenters politiske udvalg mødtes en gang om året og drøftede 
fælles anliggender og sluttede af med at mødes med deres respektive nordiske ministre. Det ville 
fastholde Helsingforsaftalens ide om, at parlamentarikere og ministre har et fælles ansvar for 
udviklingen af det nordiske samarbejde. Det ville også betyde, at de udenrigspolitiske samt 
forsvars- og sikkerhedspolitiske områder, som i dag spiller en større og større rolle i det nordiske 



samarbejde, ville komme under parlamentarisk kontrol, når de udenrigs- og forsvarspolitiske 
parlamentsudvalg også fik lejlighed til at mødes. Ikke mindst i forhold til situationen i Arktis ville 
det givet kunne gavne processerne. Arktis indeholder alt det samarbejdet kan mobilisere inden for 
sikkerhedspolitik, klimaforandringer, naturressourcer og infrastruktur, for ikke at tale om 
mennesker. I de mest øde egne af verden, hvor de oprindelige folk bor, får vi nogle kollosale 
udfordringer med at skabe en udvikling, som ikke lader disse folk i stikken. 
 
Foreningen NORDEN har ikke lagt sig fast på en model. Vi ønsker blot, at der bliver sat gang i en 
proces, som kan lede til, at vi får mere nordisk samarbejde. Og vi kan godt frygte, at potentialet ikke 
bliver udnyttet godt nok med den nuværende struktur. 
 
For Foreningen NORDEN er det vigtigste, at vi får en mere strømlinet og effektiv struktur med det 
formål at få løst flere opgaver i fællesskab i Norden. Derfor skal nedenstående forslag ses som 
inspiration til denne proces.  
Der er i Foreningen NORDEN forskellige holdninger til de forskellige forslag, men vi har fundet 
det væsentligt for debatten, at fremsende forslagene. 
 
Civilsamfundet       
 
Civilsamfundets inddragelse er yderst vigtig i de politiske processer, der sættes i gang i det nordiske 
samarbejde. Det gælder både i arbejdet i Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. Flere tiltag og 
vedtagelser er tidligere truffet uden nævneværdig virkning. Derfor er det vigtigt denne gang at 
erstatte hensigtserklæringerne med konkret inddragelse, som også afspejles i en eventuel ny 
Helsingforsaftale. Dette kan ske ved at give de folkelige organisationer en konstitutionel høringsret 
i spørgsmål, der ligger inden for de enkelte organisationers virkefelt. Miljøspørgsmål til høring hos 
miljøorganisationer, sociale spørgsmål hos sociale organisationer mv. Når det drejer sig om mere 
overordnede nordiske spørgsmål er det vigtigt at inddrage Foreningerne NORDEN som 
høringspartner.    
 
Folkelig inddragelse 
 
Der sikres et langt større folkeligt engagement i det nordiske samarbejde ved at: 
 
Sende forslag i høring efter samme regler, som gælder for lovforslag.  
 
Nordisk Råd holder folkemøder om nordiske sager med deltagelse af nordiske politikere, debattører 
og organisationer på skift sammen med de nationale folkemøder eller selvstændigt fx hvert andet 
eller tredje år. 
 
Nordisk Råds delegationer holder folkehøringer om politiske forslag som fx regionerne i Danmark 
jævnligt gør. 
 
Nordisk Råd i højere grad gør brug af de sociale medier til løbende at få forslag og kommentarer (a 
la den islandske grundlovsdebat). 
 
Nordisk Råd giver Foreningerne Nordens Forbund og de nationale foreninger NORDEN ret til at 
indstille forslag på lige fod med Ungdommens Nordiske Råd. 
 



Herudover bør en række redskaber udbygges med henblik på at forstærke det folkelige engagement 
og parlamentarikernes indflydelse. Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd aftaler hvert tredje år nogle 
mål, der skal arbejdes på at virkeliggøre i løbet af de tre år. Det kan fx være: 

- fælles beredskab i Arktis 
- afskaffelse af alle grænsehindringer i Norden 
- fælles it-platform for socialøkonomiske virksomheder, så de kan samarbejde på tværs af 

landene 
- udvikling af venskabsbysamarbejdet til en ny tid 
- afskaffelse af slaveri i Norden 
- adgang for alle nordboere til alle nordiske public service tv-kanaler 

 
Udvalgsstrukturen 
 
Et forslag, der har været drøftet, er, at de nordiske parlamenters udvalg udgør Nordisk Råd, når de 
mødes for at drøfte fælles anliggende og nordiske tiltag. Møderne ledes af formanden for 
parlamentsudvalget i det nordiske land, der har formandskabet – sådan som det er tilfældet ved 
Nordisk Ministerråds møder. Mødet afsluttes med et fællesmøde mellem Nordisk Råd (udvalget) og 
Nordisk Ministerråd (fagministrene). Her bliver man enige om, hvilke politiske handlinger der skal 
gennemføres i landene inden næste møde. 
 
Parlamentarikerne har fortsat også mellem møderne ret til at stille spørgsmål til en regering eller 
ministerrådet. 
 
Hvis ikke alle lande er enige om konkrete politiske handlinger, er det muligt for de lande, der er 
enige, at gennemføre handlingerne. 
 
Udvalgene mødes efter behov. Det er formandslandets opgave sammen med Nordisk Råds 
sekretariat at sikre indkaldelsen, der koordineres med Nordisk Ministerråd, så udvalgsmødet og 
fagministerrådsmøde holdes samtidigt. 
 
Koordinationen  
 
Et andet forslag er, at hvert lands parlamentariske forsamling nedsætter et Norden-udvalg, der er en 
parallel til Ministeren for Nordisk Samarbejde. Norden-udvalgene skal fungere på samme måde, 
som de nationale delegationer/ øvrige parlamentsudvalg gør i dag, dog med hovedvægten på de 
mere overordnede og koordinerende funktioner. De nationale Norden-udvalg mødes sammen med 
de nordiske samarbejdsministre i Nordisk Råd en gang om året for at blive orienteret om arbejdet i 
de politiske udvalg og have en overordnet (visions)drøftelse samt foretage de nødvendige valg til 
Nordisk Råds formand, to næstformænd og præsidie fordelt efter de nuværende geografiske og 
politiske retningslinjer. 
 
Samarbejdet mellem de nationale politikudvalg 
 
Nordisk Råd sikrer, at der hvert eller hvert andet år afholdes møder hvor de nationale 
parlamentariske udvalg deltager sammen med de respektive ministre på områder fx nærings-
udvalg/arbejdsmarkedsudvalg/beskæftigelsesudvalg og velfærdsudvalg/sundhedsudvalg/ 
helseudvalg. Her kan der drøftes hvad der kan gøres i fællesskab for at nå de vedtagne mål. 
 



Forberedelse 
 
Da der er en stor udskiftning af Nordisk Råds medlemmer, er det vigtigt at give nye medlemmer af 
Nordisk Råd en håndbog og et kursus i de parlamentariske midler herunder muligheden for at stille 
spørgsmål til alle nordiske ministre og kalde ministre i samråd. 
 
Der bør også offentliggøres statistik for deltagelse i nordiske møder både for parlamentarikere og 
ministre. 
 
Økonomistyring 
 
Nordisk Råds sekretariat skal sikre mere gennemsigtighed i økonomien, dels ved at der løbende 
opdateres på hjemmesiden under hvert projekt, dels ved at hvert af udvalgene i Nordisk Råd og de 
respektive ministre hvert år får en kort rapport om de projekter der er bevilliget penge til. Her skal 
det fremgå, hvor langt projektet er kommet og der skal fremgå hovedpunkter for, hvad pengene er 
brugt til. Når et projekt er afsluttet oplyses det hvad der måtte være af overskydende midler, så der 
politisk kan tages stilling til hvad midlerne skal anvendes til.  
Der gennemføres hvert andet år et seminar, hvor medlemmer af Nordisk Råd mødes med 
ministerrådets generalsekretær, de økonomiansvarlige embedsmænd, rigsrevisionen og gerne også 
samarbejdsministrene og deres embedsmænd. Her kan der dels forklares hvordan økonomistyringen 
fungerer, dels drøftes forbedringer.  
 
Mediedækning 
 
Nordisk Råd/Nordisk Ministerråd bør have en stærkt forbedret hjemmeside med langt bedre 
søgefunktion, bedre nyhedsdækning og tv-transmissioner af sessionsdebatter, høringer og samråd 
samt et debatforum, hvor politikere og borgere kan debattere, evt. med blogindlæg fra udvalgte 
nordiske politikere. 
Nordisk Råd skal undersøge muligheden for et fælles nordisk tv nyhedsprogram som det på 
Færøerne og som så sendes på alle nationale tv kanaler. 
 
De nordiske kommunikations-medarbejdere skal i langt større omfang hjælpe parlamentarikerne og 
partigrupperne med at komme i nationale og lokale medier.  
 
Selvstyrende lande 
 
De selvstyrende lande skal fremover hedde selvstyrende lande (i dag områder) og deltage 
selvstændigt på alle de områder hvor de har selvstyre. (Fem selvstændige stater og tre selvstyrende 
lande). 
 

BILAG 2 
 
Kommenteret dagsorden til Repræsentantskabsmødet 
 
Kl. 10.00 åbnes af landsformanden Karen Ellemann. 
 
Derefter  Fællessang: (der vil blive omdelt sanghæfte) 



 Velkomst v./ Landsformanden Karen Ellemann 
Repræsentant for Odense Kommune                        
Repræsentant for Foreningen NORDEN i Odense 
Kulturelt indslag 

 
Repræsentantskabsmødet starter ca. kl. 11.50: 
 

Ad dagsordenens punkt 1) Valg af dirigent. 
 
Landsstyrelsen indstiller Peter Palshøj til dirigent. 
 

Ad dagsordenens punkt 2) Landsformandens beretning om virksomheden. 
 
På repræsentantskabsmødet vil landsformanden Karen Ellemann aflægge den mundtlige beretning. 
Skriftlig beretning for Foreningen NORDENs virksomhed 2013 ligger på intranettet. 
 

Ad dagsordenens punkt 3) Landsstyrelsens forslag til Strategiplan. 
 
Strategi ligger på intranettet. 
Landsstyrelsen indstiller, at forslaget vedtages. 
  

Ad dagsordenens punkt 4) Forslag fra Landsstyrelsen. 
 
Ingen forslag. 

 
Ad dagsordenens punkt 5) Forslag til behandling jf. § 7, stk. 4. 
 
Der er ikke modtaget forslag. 
 

Ad dagsordenens punkt 6) Vedtægtsændringer. 
 
Der er ikke modtaget forslag til vedtægtsændringer.  
 
Ad dagsordenens punkt 7) Godkendelse af regnskaber.  
 
Foreningen NORDENs regnskab for 2013 er tilgængeligt på intranettet sammen med 
revisionsprotokol samt udtalelsen fra foreningens kritiske revisorer. 
Landsstyrelsen indstiller regnskaberne til vedtagelse. 
 

Ad dagsordenens punkt 8) Fastsættelse af kontingenter. 
 
Repræsentantskabet vedtog i 1984, at kontingentet for Foreningen NORDEN reguleres hvert andet 
år på basis af Forbrugerprisindekset. Da sidste regulering fandt sted pr. 2013, skal kontingenterne 
reguleres på ny pr. 2015. Forbrugerprisindekset er ifølge Danmarks Statistik steget med 2,3 % fra 
januar 2012 til januar 2014. 
 



 

Kontingentformer Kontingent for 
indeværende 
periode 

Kontingent 
fra 1.1.2015 

Personligt medlemskab: 
 260 kr. pr år 265 kr. pr år 

Husstandsmedlemskab: 
Medlemskab dækker en familie inkl. børn, indtil disse når det 
fyldte 18. år. Der fremsendes kun ét sæt materiale til adressen 340 kr. pr år 350 kr. pr år 

Pensionistmedlemskab: 
Medlemskab dækker en pensionist fra folkepensionsalderen 
samt førtidspensionister 160 kr. pr år 165 kr. pr år 

Pensionistpar-medlemskab: 
Medlemskabet dækker gifte/samboende pensionister fra den 
yngste når folkepensionsalderen, samt førtidspensionistpar. Der 
fremsendes kun 1 sæt materiale til adressen 200 kr. pr år 205 kr. pr år 

Støttemedlemmer: 
Lokale foreninger, institutioner og virksomheder aftaler 
kontingent med lokalafdelingen. Landsorganisationer og 
landsdækkende virksomheder aftaler kontingent med 
landsforeningen   

Skolemedlemmer: 
Disse modtager medlemsgoder, såsom tilbud om lån eller køb 
af undervisningsmateriale, om brevveksling mellem klasser og 
evt. støtte til udvekslingsrejser for elever og lærere 
Skoler med under 100 elever 

495 kr. pr år 
 

200 kr. pr år 

495 kr. pr år 
 

200 kr. pr år 

Biblioteksmedlemmer: 
Disse modtager ekstra medlemsgoder i form af informations-
materiale og tilbud om nordiske arrangementer 395 kr. pr år 395 kr. pr år 

   
Vedrørende kontingentfordeling mellem lokalafdelinger og landsforening fremgår det af vedtægter, 
at kontingentet fordeles 50/50.  
 
Landsstyrelsen indstiller, at kredsenes medlemstilskud i lighed med tidligere også i 2014 vil være 
5 kr. pr medlemskab. 
 

Ad dagsordenens punkt 9) Godkendelse af justeret budget for det løbende år og 
budget for de to følgende år.       
 
Revideret budget for år 2014 samt revideret budgetforslag for 2015 og nyt budget for 2016 er 
tilgængeligt på intranettet. 
  
Landsstyrelsen indstiller budgetterne indstilles til vedtagelse.  
 

Ad dagsordenens punkt 10) Valg af landsformand. 
 
Landsstyrelsen indstiller Landsformand Karen Ellemann til genvalg.   



  

 
 
Ad dagsordenens punkt 11) Valg af Landsstyrelsesmedlemmer. 
 
I henhold til § 10 stk. 2 vælger Repræsentantskabsmødet indtil 15 Landsstyrelsesmedlemmer. 
Følgende Landsstyrelsesmedlemmer er repræsentantskabsvalgte: 
  

Line Barfod 
 Liselott Blixt (DF) 
 Bente Dahl 

Susanne Prip Madsen 
Karen Klint 
Uffe Elbæk (UFG)  

 Jørgen Glenthøj (KF)  
 Annette Lind (S) 
 Marion Pedersen (V) 

Finn Sørensen (EL)   
 Kristen Touborg (SF) 

samt en repræsentant fra  
Liberal Alliance 

 
Landsstyrelsen indstiller genvalg af 
 
 Line Barfod 
 Bente Dahl 
 Susanne Prip Madsen og 
 Karen Klint 
 
 samt genvalg af 
 
 Liselott Blixt (DF) 

Finn Sørensen (EL)    
 Jørgen Glenthøj (KF) 

(LA) 
 (RV)  
 Annette Lind (S) 
 Kristen Touborg (SF) 
 Marion Pedersen (V) 

   

Ad dagsordenens punkt 12) Valg af to kritiske revisorer. 
 
Landsstyrelsen indstiller Dora Bentsen, København og Frode Riber, Holstebro til genvalg. 
 

Ad dagsordenens punkt 13) Fastsættelse af næste års repræsentantskabsmøde. 
 
Landsstyrelsen indstiller, at næste års repræsentantskabsmøde afholdes lørdag den 9. maj 2015 i?  



 

Ad dagsordenens punkt 14) TEMADRØFTELSE 
 

ARKTIS OG DET NORDISKE SAMARBEJDE 
Oplæg ved Ambassadør Klavs A. Holm 

 

Ad dagsordenens punkt 15) Eventuelt. 
 


