4/2014

Redaktion: Karen Ellemann og Peter Jon Larsen

Kære venner.
Tak for sidst på repræsentantskabsmødet. Et godt og konstruktivt møde i gode rammer og med en
festlig åbning af Odenses rådmand Jane Jegind og H. C. Andersen Paraden. Referatet kan I
finde på hjemmesiden, lige som referatet fra det konstituerende landsstyrelsesmøde, som vi hold i
Odense 14 dage efter repræsentantskabsmødet.
Vi har for nogle dage siden holdt et møde med den nye Minister for Nordisk Samarbejde, Carsten
Hansen. Han tog godt imod os og vore forslag, herunder foreningens oplæg til det danske
formandskab for Norden 2015. Vi glæder os til det fortsatte samarbejde med ham om at få en
endnu stærkere og mere synlig nordisk dagsorden.
Venligste hilsner
Redaktionen
Foreningen NORDEN opfordrer til nordisk enighed om Arktis
Udtalelse fra Foreningen NORDENs repræsentantskabsmøde i Odense 10. maj 2014.
Arktis er en af de største sikkerheds- og miljøpolitiske udfordringer i nyere tid.
Foreningen NORDEN opfordrer til, at de nordiske lande står samlet i forhandlingerne med de andre
parter. En kommende aftale skal bygge på bæredygtig udvikling og respekt for de oprindelige folk i
området.
I lyset af uroen i Ukraine er det endnu mere vigtigt, at Norden står sammen.
Hvis vi kæmper hver for sig, er det indlysende, at vi taber! Hvis vi kæmper sammen, har vi
mulighed for at sikre en holdbar udvikling i området, og dermed give et bedre fundament for
klodens overlevelse på længere sigt.
Nyt Norden: Forslag til fornyelse af det nordiske samarbejde
Den nordiske samarbejdskomité modtog den 4. april moderniseringsrapporten Nyt Norden.
Rapporten er generalsekretær Dagfinn Høybråtens afrapportering på det mandat, de nordiske
regeringer gav ham til at modernisere, effektivisere og forny det nordiske samarbejde. De nordiske
regeringer behandler rapportens anbefalinger på den nordiske samarbejdskomités møde i april og på

samarbejdsministrene møde i juni.
På baggrund af et analysearbejde fremlægger generalsekretær Høybråten nu rapporten Nyt Norden
med 39 konkrete anbefalinger, som skal reformere samarbejdet mellem de nordiske regeringer.
Anbefalingerne skal blandt andet bidrage til at
- styrke samarbejdet på ministerniveau ved et mere indholdstungt og dynamisk politisk samarbejde,
- sikre et effektivt sekretariat som støtter op om det politiske samarbejde,
- sikre tydelighed om roller og ansvar for aktørerne i det nordiske samarbejde,
- skabe et nyt nordisk budget, som er et reelt styrings- og prioriteringsredskab,
- få mere nordisk nytte ud af Ministerrådets projekt- og programvirksomhed,
- sikre en mere tydelig ejerstyring af de nordiske institutioner.
Generalsekretærens anbefalinger blev behandlet af den nordiske samarbejdskomité den 23. april og
drøftes efter planen af de nordiske samarbejdsministre på deres møde den 26. juni.
Foreningen NORDEN er kommet med sine synspunkter i et notat Nordisk Råd i forandring, som
findes på hjemmesiden http://foreningen-norden.dk/media/93844/nr-i-forandring-_21-05-14_.pdf.
Karen Ellemann sidder nu med i den reformgruppe, som Nordisk Råd har nedsat, så det bliver
spændende at se, hvor langt de vil gå, for at imødekomme foreningens ønsker om en mere effektivt
og strømlinet organisering, der har fokus skarp rettet på mere resultatorienteret, substantielt nordisk
samarbejde.
Kalenderoversigt
Maj
22. maj
FNF præsidiemøde
Reykjavik
24. maj
Landsstyrelsesmøde med konstitueringer
Middelfart
Juni
12. juni
Fondet for dansk-svensk Samarbejde
København
August
25. august
Idepolitisk Udvalg
København
25. august
Forretningsudvalg
København
September/oktober
Landslotteri
Hele landet
September
20. september
Landsstyrelsesmøde

København
22. september
Uddannelsesudvalgsmøde
Brande
Oktober
26. – 27. oktober
FNF præsidiemøde
Stockholm
28. – 30. oktober
Nordisk Råds session
Stockholm
November
6. november
Kulturfonden for Finland og Danmark
København
15. november
TILLIDSMANDSDAG
Vejle
18. november
Fondet for dansk-islandsk Samarbejde
København
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