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1. Godkendelse af referat fra mødet den 16. januar 2012 
 
Referatet blev godkendt. 
 

2. Gennemgang af Strategi 2012 samt Handleplan 2012, herunder forslag til justeringer 
af foreningens udvalgsstruktur 

 
Arne Nielsen nævnte baggrunden for udarbejdelsen af den nye Strategi, herunder ønsket om at 
sætte det idebaserede øverst. Indholdet er det bærende, strukturen redskabet. 
 
Vagn Thomsen tog afsnittet om Arktis op. Han mente, det var et vigtigt afsnit, som får endnu 
større betydning i fremtiden. 
 
Udvalget var enigt om dette og tilføjede, at en pointe for en folkelig forening er, at sætte den 
nuværende befolkning i Arktis højt på denne dagsorden og sikringen af deres livsbetingelser i 
forbindelse med de enorme udviklinger i området. Udvalget påpegede også vigtigheden af de 
folkelige forbindelser med Grønland, herunder sikringen af, at der bliver etableret Foreningen 
NORDEN i Grønland. 
 
Grethe Olsen nævnte også i forbindelse med det idebaserede ministeren for børn og undervisnings 
initiativ om Ny nordisk Skole, hvor foreningen bør være aktiv. 
 
Herefter havde udvalget en drøftelse af et oplæg til ny udvalgsstruktur, som udvalget havde 
modtaget et udkast til fra formanden og generalsekretæren.  
 
Udvalget kom med nogle rettelser, der sikrede udvalgsstrukturen en nærmere tilknytning til 
foreningens folkelige basis, hvilket nu fremgår af oplægget (vedhæftet). 
 
Arne Nielsen bad landskontoret gennemgå hvilke kommuner, der ikke har en lokalafdeling af 
Foreningen NORDEN med henblik på en henvendelse til kredsbestyrelserne, så vi så vidt muligt 
sikrer, at der er mindst en lokalafdeling i hver kommune. 
 
Udvalget foreslog, at landsstyrelsen nedsatte en ad hoc arbejdsgruppe om medlemsrekrutering. 
 
Udvalget bad det nye Medieudvalg om at se på punkt 3 i Strategien. 



Udvalget havde derefter en gennemgang af Handleplanen, hvor udvalget kostaterede, at der var 
initiativer på hvert af punkterne.  
 

3. Drøftelse af årets tillidsmandsdag 
 
Arne Nielsen henviste til drøftelsen på seneste møde. Der vil blive enkelte ændringer, men udvalget 
fastholdt det idebærende med oplæg fra CENS og en dansk, nordisk politiker, og – hvis den nye 
hjemmeside er på plads inden mødet – en præsentation af den nye hjemmeside. Udvalget foreslog 
også, at vi inviterede Unge og Undervisningsministeren til at komme med et oplæg om Ny nordisk 
Skole, et indlæg fra en håndfuld tillidsfolk om ”den bedste aktivitet” i deres lokalafdeling, 
subsidiært et indslag om læsekredse samt et kulturelt indslag. 
 

4. Drøftelse af venskabsbyarbejdet og samarbejdet med KL 
 
Arne Nielsen understregede, at den nye virkelighed efter kommunalreformen tegner mere i retning 
af, at venskabsbyarbejdet bliver et lokalforeningsanliggende mere end et kommunalt anliggende. 
Det giver også større frihedsgrader, hvor lokalafdelingerne kan beholde de kontakter, som de hele 
tiden har haft. 
 
Grethe Olsen nævnte arbejdet i hendes kommune med denne sag, samt at Kommunernes 
Landsforening ikke længere havde en medarbejder, der varetog venskabsbyarbejdet.  
 

5. Eventuelt 

Arne Nielsen gjorde opmærksom på, at der igen til næste år vil blive afholdt en nordisk uge på 
Rude Strand Seniorhøjskole den 20.- 26. februar 2013. Program vil blive annonceret i Norden Nu 
og kurset omtalt i Tillidsmandsinfo. 

Arne Nielsen takkede udvalgets medlemmer for indsatsen. 

 

PJL/pjl 22.08.12 

 

BILAG 

UDKAST 
 

Oplæg til revision af Foreningen NORDENs udvalgsstruktur. 
 
Foreningen NORDENs udvalg nedsættes af landsstyrelsen (jf. § 11, stk. 5). Udvalgene har ingen 
selvstændig beslutningskompetence, men har indstillingsret over for landsstyrelsen på de områder, 
landsstyrelsen har bedt dem varetage.  
Udvalgenes kommissorier ligger på foreningen hjemmeside sammen med de referater, der 
udfærdiges efter udvalgsmøderne (http://www.foreningen-norden.dk/tillids_referater.php) . Praksis 
har været, at udvalgene komme med sine indstillinger, der gennem publiceringen er til rådighed for 
landsstyrelsen, samt at udvalgsformændene kort redegør for udvalgenes arbejde på 



landsstyrelsesmøderne – hvis ikke landsstyrelsen specifikt vender sig mod indstillingerne, vil de 
derefter blive implementeret. 
I landsstyrelsens eget kommissorium fremgår i afsnit 7, at for de af landsstyrelsen nedsatte udvalg 
vedtager landsstyrelsen kommissorium og løbetid for hvert udvalg. Forretningsudvalget vedtager 
selv sin forretningsorden.  
    
Nuværende opgavefordeling   

 
Landsstyrelsens opgave er defineret i vedtægterne, hvoraf det fremgår, at landsstyrelsen 
repræsenterer foreningen udadtil og træffer fornødne beslutninger såvel i henhold til vedtægter som 
til beslutninger truffet af repræsentantskabet og FNF. Landsstyrelsen har ansvaret for 
beslutningernes gennemførelse (jf. § 11, stk. 2). 
Derudover fremgår det at kommissoriet, at dagsordenen for ordinære møder skal mindst indeholde 
følgende punkter: Godkendelse af dagsorden, godkendelse af sidste mødereferat, meddelelser, 
løbende sager, økonomi, FNF og evt.  
 
Forretningsudvalgets opgave er ligeledes defineret i vedtægterne, hvoraf det fremgår, at 
forretningsudvalget varetager assisteret af landskontoret de daglige forretninger med ansvar over for 
landsstyrelsen. Forretningsudvalget er ansvarligt for regnskab og budgetter. Forretningsudvalget 
ansætter og afskediger lederen af foreningens landskontor (jf. § 12, stk. 2,3 og 4). 
Derudover fremgår det af kommissoriet, at dagsordenen hver gang skal indeholde punkter som 
løbende sager, FNF og økonomi. Til økonomipunktet vedlægges kvartalsvise budgetopfølgninger 
med oplysning om foreningens likviditet. Forretningsudvalget er ansvarligt for udarbejdelse af 
regnskab og budgetter. Forretningsudvalget følger foreningens økonomi herunder at projekter 
gennemføres i henhold til de indgåede aftaler. 
 
Aktivitetsudvalgets opgave er defineret i kommissoriet, hvoraf det fremgår, at det er udvalgets 
opgave at planlægge og udbygge Foreningen NORDENs landsdækkende aktiviteter, dette kan ske i 
samarbejde med lokalafdelingerne, kredsene, Nordisk Informationskontor i Flensborg. Det er 
udvalgets opgave at undersøge mulighederne for hvordan kulturelle aktiviteter kan opnå ekstern 
støtte. Det er udvalgets opgave at undersøge om der er andre projektopgaver end dem vi har eller får 
fra Nordisk Ministerråd, hvor Foreningen NORDEN kunne ansøge om at blive entreprenør. Det er 
udvalgets opgave hvert år at arrangere et møde for tillidsfolk. Udvalget skal komme med forslag til 
hvordan Foreningen NORDEN centralt kan understøtte aktiviteter for at skaffe nye medlemmer. 
Udvalget skal sikre, at der udarbejdes forslag til toårige strategiplaner. Udvalget har ansvaret for 
opfølgning af Foreningens NORDENs vedtægter. Udvalget skal tage de initiativer, som er 
nødvendige for opfyldelsen af Foreningen NORDENs Strategiplan. 
Skole- og biblioteksudvalgets opgave er defineret i kommissoriet, hvoraf det fremgår, at det er 
udvalgets opgave at sikre og udbygge kontakten til nuværende og fremtidige skole- og 
biblioteksmedlemmer. Udvalget er ansvarlig for, at der udkommer minimum to udgaver af Nordisk 
Skolenyt og Biblioteksnyt hvert år. Udvalget skal sikre, at lokalafdelingerne i højere grad 
involveres i Den Nordiske Biblioteksuge, især fra 2009 hvor Nordisk Ministerråds tilskud til 
projektet bortfalder. Udvalget skal etablere en lovovervågning som sikrer, at Foreningen NORDEN 
kan afgive høringssvar, når der fremsættes lovforslag, som har betydning for de nordiske elementer 
i dansk lovgivning inden for skole- og biblioteksområdet. Udvalget skal med udgangspunkt i den 
indstilling, som FNF’ s direktører forventes at afgive om det fremtidige Nordjobb, komme med en 
indstilling til hvordan vi fra dansk side ønsker at Nordjobb udvikles. Udvalget skal søge at skabe en 
formaliseret kontakt til CIRIUS vedr. de skolerejser, som tidligere blev arrangeret i Foreningen 



NORDENs regi. Udvalget skal undersøge samarbejdsmulighederne med lærerseminarerne og 
projekt Sprogpiloter med henblik på at kunne understøtte hinanden i at nordiske tekster og det 
nordisk sprog bliver et naturligt element i undervisningen. Udvalget skal følge udviklingen i 
nordiske lærerudvekslinger og venskabsskoleklasser og komme med forslag til hvordan området 
kan udbygges. Udvalget skal tage de initiativer, som herudover er nødvendige for opfyldelsen af 
Foreningen NORDENs Strategiplan 2008-2010.  
 
Informationsudvalgets opgave er defineret i kommissoriet, hvoraf det fremgår, at 
Informationsudvalget fastlægger retningslinjer for kommunikation (udgivelser, design for 
hjemmeside, pressepolitik m.m.). Informationsudvalget har ansvar for den overordnede 
kommunikation - eksternt om foreningens kerneydelser og internt om overordnede/tværgående 
organisatoriske forhold. Udvalget har sammen med redaktøren af medlemsbladet NORDEN Nu 
ansvaret for at den fastlagte strategi og handlingsplan for bladet følges. Udvalget skal medvirke til 
at det er et medlemsblad af meget høj kvalitet. Det er udvalgets opgave - sammen med redaktøren - 
at komme med ideer til artikler i Norden Nu. Udvalget skal komme med forslag der kan forbedre 
bladets økonomi. Dette kan bl.a. ske ved udbud af annoncer i bladet, uden at bladet på nogen måde 
må komme til at ligne et annonceblad. Udvalget skal komme med forslag til hvordan Foreningen 
NORDEN kan benytte lokalafdelingernes rejsetilbud i en offensiv medlemskampagne. Udvalget 
skal medvirke til at Foreningen NORDEN får en mere offensiv profil i forbindelse med indlæg og 
kronikker i diverse medier. Udvalget skal komme med forslag til hvordan Foreningen NORDEN via 
sin hjemmeside kan udnytte den nye teknik til en tæt dialog med foreningens medlemmer, idébank, 
blog etc. Udvalget har til opgave at sørge for en tæt kontakt til de øvrige FNF-foreningers 
informationsudvalg e.l., ligesom muligheden for en tættere dialog med Nordisk Ministerråd og 
Nordisk Råds informationsafdeling skal undersøges. 

Sprogudvalgets opgave er, at følge udviklingen i det nordiske sprogsamarbejde med særlig fokus 
på nabosprogforståelsen. Udvalget skal følge lovinitiativer, som har betydning for de nordiske 
nabosprog. Udvalget skal følge udviklingen i og arbejde for en styrkelse af nabosprogene i officiel 
dansk sprogpolitik og i skoler og uddannelser (læseplaner og vejledninger), især i folkeskolen, 
gymnasier, lærer- og journalistuddannelser. Udvalget skal komme med indstillinger, når der er 
behov for udadvendte aktiviteter. Udvalget skal tage de initiativer, som herudover er nødvendige for 
opfyldelsen af Foreningen NORDENs Strategiplan 2008-2010. 

 

 

Fremtidig opgavefordeling 

Foreningen NORDENs formålsparagraf, som må være det overordnede sigte med opgaverne i 
foreningen, siger at Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på 
alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.  

Derudover er det aktuelle og mere konkretiserede bud på opgaverne defineret i repræsentantskabets 
Strategi og landsstyrelsens Handleplan (se http://www.foreningen-
norden.dk/dokumenter/repmoede2012/strategi%202012_v.pdf9).  



I tidligere drøftelser i det seneste år har der været givet udtryk for, at vi burde begrænse antallet af 
udvalg og styrke den idepolitiske profil. Det vil alt andet lige betyde en centralisering, hvor 
landsstyrelsen og forretningsudvalget får de opgaver, der ikke bliver uddelegeret til udvalgene. 
Generelt må det betyde, at forretningsudvalget får de mere organisatoriske opgaver og 
landsstyrelsen de mere politiske opgaver, som nu figurerer under udvalgene, og som ikke bliver ført 
over i nye udvalg. 

FORSLAG 

Politik 

Foreningens fornemste opgave er på formålsparagraffens grundlag at skabe politik. Både den 
langsigtede politik, som står i naturlig forlængelse af det historiske grundlag, og den aktuelle. Den 
langsigtede politik er rimelig veldefineret, men omsætningen til aktuel handling har været mindre 
prioriteret. Vi er en idepolitisk forening med et politisk, men partipolitisk neutralt, formål. Vi er en 
folkelig forening, der skal definere den ideelle fordring for det nordiske samarbejde. En forening, 
der skal være både vagthunden, der passer på de resultater, der allerede er opnået og pådriveren, der 
driver samarbejdet fremad. Vi skal tage den ideelle fordring alvorlig, så vi ikke bliver en del af den 
dagsaktuelle partipolitiske nordiske debat. Vi skal sætte fyrtårne for samarbejdets fremtidsmulig-
heder. Vi skal med andre ord kunne gå længere, end de valgte politikere, da vi ikke skal tage de 
samme hensyn til det samlede billede, men kan koncentrerer os om den nordiske del – uden at vi 
skal virke naive. 
Formålsparagraffen taler om samarbejdet indadtil og udadtil. Indadtil drejer sig om at nærme sig 
hinanden – udadtil sikrer, at det nordiske ikke står i vejen for de internationale/globale udfordringer. 
Med andre ord, at det nordiske samarbejde ikke bliver snævert skuende og protektionistisk. 
Derfor foreslås det, at landsstyrelsen nedsætter et   

Politisk Udvalg, der kigger på foreningens langsigtede politikformuleringer og reagere med 
baggrund i disse på aktuelle nordiske udfordringer.  Udvalget sammensættes med en person fra 
forretningsudvalget, en politiker fra hver side i folketinget og et par forskere i hhv. indadtil og 
udadtil rettede områder. Udvalget betjenes af landskontorets generalsekretær. 

Uddannelse 

Foreningen modtager et større beløb fra Ministeriet for Børn og Undervisning og har fået i opdrag 
at iværksætte de forpligtelser Undervisningsministeriet har påtaget sig i forbindelse med indgåelsen 
af de nordiske aftaler på undervisningsområdet samt de nordiske forpligtelser, der lå og fortsat 
ligger i Folkeskoleloven. Arbejdet har to primære formål: dels at sikre en høj grad af udveksling af 
skoleklasser mellem Danmark og de andre nordiske lande for derigennem at forbedre de danske 
elevers kendskab til de skandinaviske sprog og nordiske forhold, dels at give lærere vejledning i 
nutidige pædagogiske muligheder ved undervisningen i skandinaviske sprog og nordiske forhold. 
Af Helsingforsaftalen fremgår regeringsaftalerne på det nordiske kulturområde. Aftalerne om 
undervisningsområdet fremgår under Kulturelt Samarbejde Artikel 8: ”Undervisningen och 
utbildningen skall i skolorna i de nordiska länderna i lämplig omfattning innefatta undervisning om 
språk, kultur och allmänna samhällsförhållanden i de övriga nordiska länderna, inbegripet Färöarna, 
Grönland och Åland.” I overensstemmelse hermed står der i bestemmelserne om undervisningen i 
folkeskolen under formålet med faget Dansk: ”at undervisningen skal give eleverne adgang til det 
nordiske sprog- og kulturfællesskab” Blandt kundskabs- og færdighedsområderne nævnes: ”at 



undervisningen skal give eleverne mulighed for at udvikle færdighed i at lytte til og læse norsk og 
svensk med forståelse”. Foreningen NORDEN bistår med at udfylde disse rammer. Se i øvrigt 
foreningens årsberetnings afsnit om skolearbejdet på http://www.foreningen-
norden.dk/dokumenter/repmoede2012/aarsberetning2011_web.pdf.  
Derfor foreslås det, at landsstyrelsen nedsætter et  

Uddannelsesudvalg, der ud over skoleopgaven også har opgaven med den nordiske biblioteksuge 
(Morgengry og Skumringstid) samt de sprogopgaver, der tidligere lå i Sprogudvalget.  
Udvalget sammensættes med en person fra forretningsudvalget, en aktiv lærer, en aktiv bibliotekar 
samt Foreningen NORDENs repræsentant i Dansk Sprognævn. Udvalget betjenes af landskontorets 
skolemedarbejder. 

Medie 

Foreningens største problem er at komme af med de budskaber, vi har. Vi har formået over en 
årrække at skabe en homogen opfattelse af Norden og Nordens rolle i dag – en politik, der både 
rækker tilbage og frem og som har opbakning i medlemskredsen. Ud fra grundstammen i den politik 
er det enkelt at producere aktuelle kommentarer til nordiske spørgsmål, hvilket vi nok er knap så 
gode til/eller har ressourcer til. Vores erfaring er også, at det er næsten umuligt at ”sælge” nordiske 
nyheder til pressen, og derfor bliver opgaven ikke prioriteret. Hvad der er op og ned i denne sag, er 
svært at sige. Det er i hvert fald klart nok, at pressen ikke interesserer sig for det nordiske, selv 
organisationer som har langt flere penge til at skabe nordiske nyheder må sande dette (NMR/NR). 
Men det kan også godt være, at vi ikke har været vedholdende og dygtige nok. Hvis vi skaber 
politik gennem en ekstra indsats på dette område med et politisk udvalg, er det også vigtigt, at 
budskaberne ikke kommer til at ligge i en skrivebordsskuffe, men kommer ud. Derfor et forslag om 
at danne et medieudvalg, der kan hjælpe på nyhedsstrømmen indadtil og udadtil.  
Derfor foreslås det, at landsstyrelsen nedsætter et  

Medieudvalg, der som sin primære opgave skal sikre formidlingen af foreningens budskaber på det 
nordiske politikområde til såvel offentligheden som til foreningens medlemmer og tillidsfolk. Det 
første med det klare sigte, at få flere medlemmer gennem folk, der støtter det budskab, vi er ude 
med – det andet for at sikre den fortsatte homogenitet, så der ikke opstår et skisma mellem ledelsens 
udmeldinger og medlemmernes tanker. Det betyder, at ud over offentlighedens presse på alle 
platforme og i alle udgaver, skal udvalget også se på de interne informationsgange. Udvalget 
sammensættes med en person fra forretningsudvalget, en aktiv journalist, en særlig nordisk 
interesseret redaktør, samt foreningens egen redaktør. Udvalget betjenes af landsforeningens 
redaktør. 

 


