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Referat fra møde i Foreningen NORDENs Idepolitisk Udvalg 
mandag den 13. januar 2014 kl. 13.30 – 16.00 

på foreningens landskontor 

 

Til stede: Karen Ellemann, Line Barfod, Drude Dahlerup, Marion Pedersen, Uffe Østergaard 
og Peter Jon Larsen. 

Referat: Peter Jon Larsen. 

 

Karen Ellemann bød velkommen og kunne meddele, at landsstyrelsen havde besluttet, at det var 
den til enhver tid siddende formand, der var medlem af udvalget. Derfor erstattede hun den tidligere 
formand Arne Nielsen. Hun glædede sig over, at det efter gentagne forsøg nu var lykkedes at finde 
en mødedato, hvor alle kunne deltage.  

1. Godkendelse af dagsorden  

Udvalget godkendte dagsordenen.  

2. Referat fra seneste møde 25. april 2013 

Udvalget godkendte referatet.  

Karen Ellemann henviste til de besværligheder, der havde været med at finde en mødedato. Hun 
opfordrede til, at udvalget lagde sig fast på en mødefrekvens og så afsatte mødedatoerne på dette 
møde. 

Udvalget var enigt heri, og anså kvartalsmøder som et rimeligt udgangspunkt.  

3. Generel drøftelse 

Karen Ellemann refererede de drøftelser, der havde været forud for og efter hendes kommentar i 
Berlingske. Hun gjorde i den forbindelse opmærksom på, at landsstyrelsen på et møde holdt den 15. 
november 2013 havde besluttet at bede Idepolitisk Udvalg, i forlængelse af landsstyrelsens 
drøftelse, at drøfte det nordiske samarbejdes indhold og struktur, og komme med et oplæg til næste 
landsstyrelsesmøde, som finder sted den 22. marts i år. 

Karen Ellemann gjorde opmærksom på, at udgangspunktet for hendes kommentar var at få tunet 
det nordiske samarbejde, så vi får bedre forankring af det nordiske i de nationale parlamenter, 
hvilket kræver, at koblingen til de nationale udvalg forstærkes. 

Drude Dahlerup var enig i, at kommentaren havde vakt debat. Hun var ikke mod forandringer, der 
kunne løfte de nordiske sager, men hun mente ikke ordvalget med at kalde Nordisk Råd for en 
kaffeklub var heldigt.  



Udvalget havde en drøftelse af stil og indhold. 

4. Konkrete handlinger 

Line Barfod mente, med baggrund i landsstyrelsens beslutning, at det ville være fornuftigt først at 
se på indholdet i hovedoverskrifter. Hun nævnte selv slaveri, sprog, Arktis og socialøkonomiske 
virksomheder.  

I den efterfølgende runde nævnte 

Marion Pedersen var enig i Lines prioriteter og tilføjede TV-samarbejdet og sikringen af fri 
adgang for alle nordboere til alle nordiske public service kanaler. 

Karen Ellemann tilføjede kulturplatformen generelt, hvor TV er en del, og genoplivningen af 
venskabsbysamarbejdet på en ny måde. 

Drude Dahlerup nævnte den nordiske model, Norden i Verden, FN, udviklingsbistand, EU, sprog, 
TV, arbejdsmarkedssamarbejde, forsvars- og sikkerhedspolitik herunder freds- og 
konfliktforskning/arbejde.  

Uffe Østergaard var enig i Arktis, sprog og TV. 

Efter en længere drøftelse var udvalget enige om at pin pointe følgende 4 overskrifter: 
 
¤   Norden i Verden 
¤   Sprog 
¤   Arktis 
¤   Arbejdsmarked 

Herefter drøftede udvalget reformeringer af det nordiske samarbejdes struktur. 

Line Barfod mente, det var vigtigt at iværksætte nogle processer på tværs af de nordiske lande med 
henblik på at få civilsamfundet med. Samtidig er det vigtigt, at ministrene kan stilles til ansvar – 
også på tværs af de nordiske lande. 

Karen Ellemann mente, at vi har nogle vigtige emner, som kræver nordiske løsninger. Det kræver 
også reformer for at få resultater. Hun understregede også vigtigheden af, at udenrigs-, forsvars- og 
sikkerhedspolitikken blev en integreret del af det nordiske samarbejde, så de også kom under 
parlamentarisk kontrol. 

Udvalget havde en drøftelse, hvor langt man var villig til at gå, og udvalget var enigt om, at 
Helsingforsaftalen ikke var hellig, men kunne komme i spil i forbindelse med forandringerne i 
struktur og indhold.  

• Udvalget var enigt om at fastholde den unikke model i Helsingforsaftalen hvor Artikel 57 
siger ”Et valgt medlem kan stille spørgsmål til en regering eller til Ministerrådet i anledning 
af beretning eller meddelelse, der er afgivet til Rådet, eller i øvrigt om emner, som angår det 
nordiske samarbejde”. 

• Udvalget var enigt om at forsøge at skærpe forbindelserne mellem Rådets og de enkelte 
parlamenters politiske udvalg. 

• Udvalget var enigt om at inddrage udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik formelt i den 
nye struktur. 



• Udvalget bad generalsekretæren komme med et eller flere alternative oplæg til forandringer 
i strukturen, der alle har samme formål, nemlig at sikre flere nordiske initiativer og 
resultater. Oplæggene tilgår udvalget gennem en mailudveksling med henblik på, at der kan 
præsenteres et oplæg på landsstyrelsens møde den 22. marts 2014. Udvalget var dog også 
enigt om, at oplægget ikke nødvendigvis skulle præsentere et endeligt forslag, men 
retningen skulle være præciseret. Udvalget afventer også et svar på den henvendelse, som 
foreningen har sendt til Folketingets formand, som bør indgå i de videre drøftelser. Line 
Barfod påpegede det vigtige i at fastholde mulighederne for møder mellem nordiske 
søsterpartier mht. partiudvikling. 
 

5. Eventuelt – herunder fastsættelse af kommende møde 
 

Line Barfod spurgte til repræsentationen fra Foreningen NORDEN i Folkemødet på Bornholm. 

Peter Jon Larsen svarede, at der havde været møde med Nordisk Ministerråd, der havde været 
mere positiv til at inddrage foreningen i 2014. Vi ville således få mulighed for, at være til stede i det 
nordiske telt, men ville fortsat også beholde vores tilstedeværelse i Dansk Folkeoplysnings Samråds 
telt.  

Drude Dahlerup mente, at vi også burde bidrage til debatten på Folkemødet, og foreslog 
ligestilling, som et tema – herunder en drøftelse af antifeminisme eller barselsorlov til både kvinder 
og mænd. Hun ville selv kontakte Nordisk Ministerråd/Norden i Fokus om dette. 
 
Udvalget fastlagde næste møde til  

FREDAG DEN 11. APRIL 2014 KL. 13 – 15.30 
PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR 

Det efterfølgende møde blev fastsat til MANDAG DEN 25. AUGUST KL. 13.30 – 16.00. 

 

PJL/pjl 15.01.14 


