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Kære venner. 

Tak til alle jer, der deltog på Tillidsmands-

dagen i Vejle den 19. november. Det blev en 

god dag, båret af gode indlæg, gode samtaler 
og en god stemning. Og vi fik også meget med 

hjem, som vi nu skal arbejde videre med, bl.a. 

i de oplæg til strategiplan og handlingsplan, 

som skal vedtages på næste års 

repræsentantskabsmøde og i forhold til 

vedtægterne.  

I dette Tillidsmandsinfo kan i se, at krisen 

gavner det nordiske samarbejde. Pengenød 

tvinger de nordiske lande sammen på 

forsvarsområdet, på det udenrigspolitiske 

område – så krisen er da godt for noget. Og 

de samarbejder, der nu indledes fortsætter 

heldigvis også efter krisen! 

  

Venligste hilsner 

Redaktionen 

 

Styrket nordisk samarbejde på 
beredskabsområdet  

Forsvarsminister Nick Hækkerup fik på et 
møde mellem de nordiske forsvarsministre 
den 22. november mulighed for at 
understrege, hvor vigtigt det er med 
samarbejde på beredskabsområdet specielt set 
i lyset af den finansielle situation. 
- Det nordiske samarbejde er væsentligt for 
regeringen. Når vi ser på de besparelser, som 
vi står overfor, så er det vigtigt, at vi i Norden 
hele tiden udvikler samarbejdet og ser på 
fælles løsninger på tværs af grænser. Disse 

møder er en god mulighed for at drøfte 
forhold om redningsberedskabet og 
samfundssikkerheden med ligesindede lande. 
Her kan vi dele erfaringer og hente 
inspiration. Jeg tror, at vi sammen kan finde 
på smartere måder at gøre tingene på og på 
den måde spare penge”, siger Nick 
Hækkerup. 
 
På mødet blev en række igangsatte 
fællesnordiske projekter godkendt. Bl.a. blev 
det besluttet, at der skal være mulighed for at 
forhåndsplacere beredskabskapaciteter 
mellem de nordiske lande i tilfælde af særlige 
hændelser.  

Søvndal ønsker fælles nordiske 
ambassader 

En stram økonomi præger alle de nordiske 
udenrigstjenester, der er nødt til at 
effektivisere. Det kan blandt andet ske ved at 
etablere fælles nordiske ambassader, som det 
er sket i den tyske hovedstad Berlin. - Steder i 
verden, hvor sikkerheden er afgørende, og 
hvor den kan være dyr at opretholde, vil det 
være sund fornuft at dele udgifterne mellem 
de fem nordiske lande i et fælles kompleks, 
siger udenrigsminister Villy Søvndal. Han 
tilføjer, at det også kunne komme på tale at 
åbne nye ambassader, hvor det kunne være af 
interesse at være repræsenteret - ikke bare for 
Danmark, men hele Norden. Den danske 
minister og hans fire nordiske kolleger holdt 
møde i København i forbindelse med Nordisk 
Råds session i begyndelsen af november.  

Islandsk-skandinavisk leksikon klar   

Det samnordiske leksikon ISLEX er nu 
lanceret. En flersproget online-ordbog med 
islandsk som baggrundssprog og med 
oversættelser til dansk, svensk og norsk findes 
nu på nettet og totalt optager ordbogen 50.000 
søgeord. Onlineordbogen udnytter de fordele 
som elektronisk formidling muliggør, så 
mange af artiklerne er forsynet med 
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illustrationer, animationer og lydprøver. 
Hjemmesideadressen er http://www.islex.dk/ 

Kimmo Sasi præsident for Nordisk Råd 
2012  

Nordisk Råd har på sessionen i begyndelsen 
af november i København valgt Kimmo Sasi 
til Rådspræsident i 2012. Kimmo Sasi er 
tidligere formand for Foreningen NORDEN i 
Finland PohjolaNorden og kommer fra 
Samlingspartiet og er medlem af Nordisk 
Råds konservative gruppe. - I dagens 
ekonomiskt oroliga tider måste vi i samråd slå 
vakt om vår välfärd och vår välfärdsmodell 
och via ett utvecklat samarbete och genom att 
lära av varandra ytterligare förädla den. Vi 
ska vara medvetna om att vi sitter på ett 
verkligt bra varumärke och gemensamt borde 
kunna göra våra bästa exempel – best 
practises – till en exportvara av hög kvalitet, 
säger Kimmo Sasi. 

Når det virkelig gælder, står vi sammen i 
Norden  

Fem enige statsministre slog på 
statsministermødet 1. november ring om de 
åbne nordiske samfund. Når det virkelig 
gælder, står vi sammen i Norden, slog den 
norske statsminister fast under tirsdagens 
nordiske topmøde i København. Danmarks 
statsminister, Helle Thorning-Schmidt var 
enig - Åbenhed er en kerneværdi i de nordiske 
samfund. Åbenhed overfor omverdenen, 
åbenhed i forhold til borgerne, friheden til at 
vælge selv og viljen til dialog og samarbejde 
er i hjertet af den nordiske model, sagde Helle 
Thorning-Schmidt. 

Julegaven 2011: Ny Nordisk Hverdagsmad 

Af Claus Meyer m. fl. Udgivet af FDB og 
prisen er 79.95 kr. Ny Nordisk Hverdagsmad 
indeholder 60 sunde og nemme opskrifter på 
moderne mad med råvarer, som bliver særligt 
gode under vores nordiske breddegrader. 

Kalenderoversigt 

29. november 
Manu Sareen på besøg i Malmøgade 
København 
_____________________________________ 

 

December 

5. december 
Frivillighedsårsmøde (alle er velkomne) 

København 
12. december 
Fondet for dansk-svensk Samarbejde 
København 
_____________________________________ 

Januar 

16. januar  
Aktivitetsudvalg 
København 
!8. januar 
Informationsudvalgsmøde 
København 
31. januar 
Forretningsudvalgsmøde 
København 
_____________________________________ 

Februar 

17.- 18. februar 
FNF direktørkollegium 
Torshavn 
_____________________________________ 

Marts 

17. marts 
Landsstyrelsesmøde 
København 
21 marts 
FNF præsidiemøde 
Reykjavik 
22. marts 
Direktørkollegium 
Reykjavik 

Repræsentantskabsmøde den 12. maj 2012 

 
Redaktion sluttet 28. november 2011 


