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Kære tillidsfolk. 

Efter en god dansk sommer er mange af jer i 
gang med eller færdige med at lave 
sæsonprogrammet 2010/2011. Vi har set 
mange programmer allerede, og de er et 
udtryk for kreativitet og virkelyst. Mange 
spændende programmer sendes ud til vore 
medlemmer i disse dage, og omfang og 
indhold viser, at den nordiske tanke stadig er 
meget levedygtig. Nu er det med at sprede det 
glade budskab til vore medlemmer, men det 
er også særdeles vigtigt, at budskabet også 
spredes videre til kommende medlemmer. 
Sørg for at jeres fine programmer ligger på 
steder lokalt, hvor andre også ser det gode 
budskab.  
   
Venligste hilsner 
redaktionen  
 
 
Nordisk Råds Filmpris 2010  

For syvende gang uddeles Nordisk Råds 
Filmpris. De nominerede film er:  
Danmark: Submarino af Thomas Vinterberg,  
Norge: Upperdog af Sara Johnsen,  
Finland: Den Nakna Mannen af Joonas 
Berghäll och Mika Hotakainen,  
Island: The Good Heart af Dagur Kári, 
Sverige: Metropia af Tarik Saleh. 
Hvilken film som får prisen afsløres den 20. 
oktober og prisen overrækkes til vinderen i 
forbindelse med Nordisk Råds session i 
Reykjavik den 3. november. 

Endnu et svar i hjemsendelsessagen 

I foråret kom det frem at Danmark som det 
eneste nordiske land hjemsender nordiske 
statsborgere der får behov for langvarig 
offentlig hjælp. Sagen gav anledning til 
forsideartikler i aviserne og kritiske 
spørgsmål fra politikere i Nordisk Råd til den 
danske regering. Foreningen NORDEN mener 
denne danske enegang er i strid med ånden i 
det nordiske samarbejde og har derfor gennem 
flere henvendelser forsøgt at påvirke de 
ansvarlige ministre til at ændre praksis. 
Foreningen har modtaget flere svar fra 
regeringens ministre, senest i juli fra 
integrationsministeren, Birthe Rønn 
Hornbech. Og vi må desværre konstatere at 
regeringen ikke har planer om at stoppe 
hjemsendelserne af nordiske statsborgere. Det 
beklager vi, men vi erkender at Foreningen 
NORDEN aktuelt har udtømt sine muligheder 
for at påvirke regeringen. Foreningen 
NORDEN vil derfor ikke forfølge sagen 
yderligere før der foreligger en ny situation. 

Foreningen NORDEN kortlægger nordisk 
arbejdskultur 

Foreningen NORDEN har fået bevilget midler 
fra EU's Interreg-pulje til projektet "Network 
Norden". Projektet skal belyse forskellene 
mellem de nordiske landes arbejdskultur, og 
blandt andet udvikle en række metoder, der 
kan være med til at sikre, at firmaer ikke får 
problemer på grund af kulturforskelle i 
Norden. Foreningen NORDEN samarbejder 
om projektet med Copenhagen Business 
School, Handelshøyskolen i Oslo og 
Högskolan Kristianstad. Foreningen 
NORDEN forventer at projektet går i gang 
ultimo 2010, hvis den modsvarende danske 
finansiering kommer i hus.  Projektet og 
Foreningen NORDEN har senest fået smuk 
omtale i Sydsvenskan, se 
http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/article1211014/Dansk-
ledarstil.html  
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De nordiske lande vil vinde ved et øget 
samarbejde 

Selv om overskriften næppe er overraskende 
– det har vi jo sagt i mange år! – så er det 
endnu engang en konklusion i en ny rapport 
udarbejdet af blandt andre Danmarks tidligere 
forsvarsminister Søren Gade og som udkom 
27. august 2010 i forbindelse med et nordisk-
baltisk udenrigsministermøde. Rapporten 
påpeger, at et omfattende politisk samarbejde 
er stadig mere nødvendigt for at forsvare 
regionens interesser, ikke mindst i forhold til 
EU, NATO og andre internationale 
organisationer. 
Den danske udenrigsminister Lene Espersen, 
der repræsenterer det danske formandskab af 
Nordisk Ministerråd, ser positivt på 
rapportens anbefalinger. 
- Vi ser en ny verdensorden dukke op, hvor 
nye aktører får meget ud af at stå sammen 
regionalt, udtaler Espersen ifølge den danske 
avis Politiken. Ministeren ser især store 
muligheder i forhold til det arktiske 
samarbejde, energipolitik, samt forholdet til 
Rusland og fælles fodslag i forhold til EU’s 
naboskabspolitik. Rapporten er tilgængelig på 
det danske formandskabs hjemmeside på 
http://www.um.dk/NR/rdonlyres/3C5AAEE9-9B40-48F2-
856E-D35192AF5C13/0/NB8_Wise_Men_Report.pdf  

Også nordmændene, svenskerne og 
finnerne skal spise Spise Med Price. 

De to madglade brødre James og Adam Price 
er nu blevet en eksportsucces for DR. Hos 
NRK i Norge er programmet blevet omdøbt 
til ’Munter mat’. Finnerne får glæde af Price-
brødrene i 2011, siger planlægningschef 
Nicolina Zilliacus-Korsström hos den 
svensksprogede kanal hos YLE - Finlands 
svar på DR. Også svenskerne kan se frem til 
programmerne med temaer som Den Heldige 
Kartoffel, 'Grease', Mormor er den bedste i 
verden, Sur Sur Sur og Sulten i Provence. 
Startdatoen ligger ikke helt fast endnu, siger 
Jesper Petersson, der vælger nordiske 
programmer ud for SVT gennem det såkaldte 
Nordvisions-samarbejde.  

Kalenderoversigt 

September 
11. – 12. september 
FNF styreseminar 
København 
16. september 
Skole- og biblioteksudvalget 
Vejle 
23. september 
FNF direktørmøde 
Göteborg 
27. september 
Informationsudvalgsmøde 
København 
_____________________________________ 

Oktober 

26. oktober 
Forretningsudvalgsmøde 
København 
30. oktober 
Tillidsmandsdag for Foreningen 
NORDENs formænd og tillidsfolk 
Vejle 
_____________________________________ 
November 
1. november 
FNF præsidiemøde 
Reykjavik 
2. – 4. november 
Nordisk Råds session  
Reykjavik 
8. november 
Skumringstime 
Hele Norden 
UGE 45 
Nordisk Biblioteksuge 
Hele Norden 
11. november 
Fondet for dansk-svensk Samarbejde 
København 
13. november 
Landsstyrelsesmøde 
København 
_____________________________________ 
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