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Redaktion: Arne Nielsen og Peter Jon Larsen

Kære venner.
Tak for sidst, da vi mødtes på Tillidsmandsdagen i Vejle. Det blev atter en god dag, og vi har fået
mange positive tilbagemeldinger. Der er i tillidsmandskredsen en god stemning og nogle
konstruktive drøftelser. Vi er også glade for alle tilbagemeldinger, vi modtager – både de positive
og dem med konstruktiv kritik. Tilbagemeldinger er guld værd og med til at justere foreningen i
den rigtige retning. Nu kommer vi ind i julemåneden, og vi vil her ønske jer alle en rigtig god jul
og et godt nytår. Vi kommer igen med Tillidsmandsinfo ultimo januar.
Venligste hilsner
Redaktionen

Omprioritering af nordiske midler og indsatsområder
Arne Nielsen og Peter Jon Larsen var indkaldt til møde med Nordisk Råds danske delegation den
20. november om delegations besparelser på det nordiske budget. Vi fastholdt selvfølgelig, at der
ikke skulle være tale om en nedprioritering af samarbejdet, men en omprioritering. Hovedparten af
den nordiske økonomi ligger uden for rammen af Nordisk Ministerråds budget. Alligevel er det
vigtigt at se på NMR-budgettet, men et oversyn bør anskues i sammenhæng med de mange andre
nordiske aktører, som findes. Alene det forhold, at Nordisk Investeringsbank, som én nordisk aktør,
genererer et samlet større provenu til staterne end udgiften til Nordisk Ministerråd, viser, at der er
store aktører på banen. Industriens nordiske samarbejde genererer samarbejde i milliard-klassen, for
ikke at tale om de mange projekter, der arbejdes med i forskellige ministerier, der ikke ligger inden
for Nordisk Ministerråds område, får et større og større økonomisk omfang. De nordiske
udenrigsministre samarbejder om fælles repræsentationer i udlandet og udviklingsprojekter i den
tredje verden, forsvarsministrene samarbejder om fælles indkøb og beredskabstjenesterne.
Miljøberedskabet, infrastrukturudviklingen, miljøindsatsen, energiforsyningen, uddannelsesområdet
inden for de videregående uddannelser og med Ny nordisk Skole nu også for børn og unge,
udviklingen af innovationskompetencer, beskæftigelsesområdet, fødevareområdet er blot nogle
områder, hvor der i disse år er store nordiske udviklingsmuligheder. Så vi ser med fortrøstning på
samarbejdet – også i fremtiden.
Venskabsbysamarbejdet – sammen med Kommunernes Landsforening
Foreningen NORDEN har skrevet til KL’s formand, og opfordret til samarbejde. Flere kommuner
kan godt se, at det nordisk sagtens kan være nyttigt kommunalt. Især kan fremsynede lokalpolitikere

spare penge, ved at udnytte de nordiske muligheder. På det kommunale område kunne der spares på
udviklingen inden for miljøindsatsen ved at samarbejde over grænserne i de nordiske venskabsbyer
og ikke tro, at man altid selv er bedst. Alle udvikler kommunale klimamål – også i de andre
nordiske lande. Ligeledes inden for kommunernes sociale område, på ældreområdet,
sundhedsområdet, på skoleområdet og integrationsområdet er der noget at hente. En veltilrettelagt
og seriøs indsats med udveksling af kommunale medarbejder og derigennem sikringen af overførsel
af erfaringer på de nævnte områder kan skabe gode ændringer på kommunernes økonomiske
bundlinje. Vi taler jo dog om sammenlignelige størrelser, når vi taler nordisk. Vi bygger på den
samme samfunds- og velfærdsmodel, og der ligger et uudnyttet potentiale for at skabe nordiske
løsninger. Vi har selvfølgelig været i snæver kontakt med Kommunernes Landsforening om
venskabsbysamarbejdet. Vi er også opmærksomme på, at KL ikke længere har en fast og
systematisk opfølgning på de kommunale venskabsbyer, hvilket vi er kede af samtidig med at vi
godt forstår, at der skal spares. Vi følger jo området, men har desværre ikke ressourcerne til at følge
den offentlige del så tæt. Men vi vil meget gerne udvide vores arbejde med en servicering af
kommunerne. Både på ideplanet og med faktuelle oplysninger, herunder opdaterede oversigter over
de kommunale venskabsbyforbindelser.
Øget nordisk samarbejde skriver Morten Løkkegaard (V) Medlem af Europa-Parlamentet
Meget taler for at tage en seriøs diskussion om mulighederne for et udvidet nordisk samarbejde i
liberalt EU-regi. For det er et helt overset faktum, at vi nu for første gang i historien har tre nordiske
lande i EU-samarbejdet samt et mere på vej (Island) og et på reservebænken, Norge. (Bonus-info:
Norge implementerer som ikke-medlem stort set al EU-lovgivning uden at have indflydelse på den og betaler mere per indbygger til EUs budget end Storbritannien). I Europa-Parlamentet ville en
øget nordisk koordinering også styrke vore danske muligheder for at holde døren åben til Eurozonepolitikerne, fordi denne nordiske gruppering ville indeholde politikere fra både Euro-lande og ikkeEuro-lande. Se hele artiklen http://www.altinget.dk/eu/artikel/mere-norden-i-europa.

Kalenderoversigt
Februar
4. februar
Fondet for dansk-svensk samarbejde
København
7. februar
Forretningsudvalgsmøde
København

Maj
4. maj
Repræsentantskabsmøde
Frederiksberg
21. maj
Fondet for dansk-islandsk samarbejde
København

Marts
16. marts
Landsstyrelsesmøde
København

Juni
7. – 9. juni
De danske årsmøder
Sydslesvig

April
10. – 11. april
Foreningen Nordens Forbunds møder
Stockholm
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