
  

 

6/2015      Redaktion: Mogens Jensen og Peter Jon Larsen  

Kære venner. 

Efter et vel overstået ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor Mogens Jensen blev valgt til 

ny landsformand (referatet er tilgængeligt på foreningens intranet http://intra.foreningen-

norden.dk/media/147750/referat-ekstraord-rep-moede-2015.pdf) og en god Tillidsmandsdag i 

Vejle begynder året at gå på held. 2015 har været præget af, at Danmark har haft formandskabet 

i Nordisk Ministerråd. Vi holdt den første konference i formandskabsåret med Nordiske visioner 

for fremtidens erhvervssamarbejde på Christiansholm Slot, Klampenborg torsdag den 22. januar 

2015 og vi sluttede året af med konferencen om det nordiske arbejdsmarked på Aalborg 

Universitet den 3. december 2015.  

Året har på de indre linjer været præget af landskontorets flytning og en justering af 

medarbejderstaben. Det har været et spændende år, men nu er spændingen udløst – og tingene 

faldt ud til den rigtige side. Vi håber og tror, at vi nu er gearet til at møde udfordringerne i 2016. 

Den store aktivitet i lokalafdelingerne afspejler en god og sund forening. Grundlaget er i hvert 

fald i orden, hvilket lægger til i forhold til optimismen.  

Vi vil ønske alle en rigtig god jul og et godt og lykkebringende nyt år. Vi glæder os til det fortsatte 

samarbejde.                                                                                              

Venligste hilsner 

Redaktionen  

MØDER MED LANDSFORMANDEN 

Vi får på landskontoret en del henvendelser – helt naturligt – fra afdelinger, som gerne vil invitere 

den nye landsformand til et møde i det kommende år. Da foreningen har ca. 100 lokalafdelinger, er 

det nok åbenlyst for enhver, at vi ikke kan opfylde ønsket om et besøg af landsformanden i alle 

afdelinger. Derfor opfordrer vi til, at lokalafdelingerne arbejder sammen i kredsen om en invitation. 

Selv om der også er mange (14) kredse, vil vi forsøge at opfylde de ønsker, der kommer ind. I er 

derfor velkomne til at sende en forespørgsel til landskontorets eller generalsekretærens mail, 

så skal vi/jeg nok afklare det hurtigst muligt med Mogens Jensens sekretær. 

 

NORDEN NU og Rejsekatalog                                    

 

Foreningen NORDEN udsender 1/2016 Norden Nu lige efter nytår, hvor Rejsekataloget indgår. Den 

nye redacteur og vi andre glæder os til, at I får nummeret i hånden. Kommentarer og ideer er 

velkomne, når I har modtaget bladet. I bladet vil I finde et interview med arbejdsmarkedsforker 
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Flemming Ibsen i tilknytning til vores arbejdsmarkedskonference i Ålborg, en omtale af Bolette 

Silis-Høeghs udstilling på den Nordatlantiske Brygge (den skarpe vil vide, at Bolette datter af vores 

egen huskunstner Aka Høegh og vores egen foredragsholder Ivars Silis).  Også Foreningen 

NORDENs konference på Københavns Universitet om ytringsfrihed og demokrati er omtalt, lige 

som Bertel Haarder taler om Nordic Cool II, der på europæisk plan følger op på etteren, der var en 

stor event i Washington.  

Det nordiske arbejdsmarked versus de nordiske arbejdsmarkedsmodeller 

Foreningen NORDEN stod i samarbejde med FTF og Aalborg Universitet for en konference hos 

sidstnævnte i begyndelsen af december. En forskningsrapport om emnet blev i den anledning 

offentliggjort. Rapporten kan ses på http://detnordiskearbejdsmarked.org/wp-

content/uploads/rapport-de_nordiske_arb1.pdf. For første gang blev der lavet en egentlig 

gennemgang af de nordiske landes modeller sat over for hinanden. Nogle vil hævde, at der er langt 

mere der samler, end der skiller – andre vil hævde det modsatte. Fakta er, at vi både har fået sat 

verifikation på lighederne, men også på forskellene. Det sidste giver jo så en mulighed for at rette 

forskellene, så vi i endnu højere grad kan tale om én nordisk arbejdsmarkedsmodel.   

Ny hjemmeside 

Ved årsskiftet skifter Foreningen NORDENs hjemmeside også udseende. Den bliver mere 

spændende, får et flottere og mere nutidigt layout og brugervenlig. Det er klart, at I, der har brugt 

den gamle hjemmeside, lige skal vænne sig til den nye udformning. Vi arbejder også på, at der 

bliver flere nyheder på hjemmesiden, lige som den i højere grad bliver koblet til vores sociale 

medier. Også på dette område er gode forslag og ideer velkomne. Giv endelig lyd fra jer, frem for at 

brænde inde med ideerne. 

Finland formand for Nordisk Ministerråd 2016 

Finland overtager formandskabet for Nordisk Ministerråd i 2016. Den finske regering har som 

målsætning under formandskabet at arbejde aktivt for at øge interessen for det Nordiske samarbejde 

i Finland og Norden, også blandt borgerne og erhvervslivet. Statsminister Juha Sipilä præsenterede 

hovedpunkterne i programmet for det finske formandskab ved Nordisk Råds session i Reykjavik. 

Overskriften for Finlands formandskab er vand, natur og mennesker. - Det nordiske samarbejde er 

på nuværende tidspunkt vigtigere end nogensinde for os. Samarbejdet bygger på fælles værdier og 

styrker, og vi ønsker at opnå fælles nordiske fordele for borgerne, medlemslandene og erhvervslivet 

i Norden, pointerede den finske statsminister. Hele programmet kan ses på http://norden.diva-

portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A864146&dswid=-6799.  

Kalenderoversigt 

FEBRUAR 

8. – 9. februar 

FNF generalsekretærmøde 

Helsingfors 

9. februar 

Uddannelsesudvalgsmøde 

Brande 

27. februar 

Landsstyrelsesmøde 

Odense 

MAJ 

28. maj 

Repræsentantskabsmøde 

Herning 

 
Redaktionen afsluttet den 15.12. 2015.
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