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Tillidsmandsinfo 
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Redaktion: Arne Nielsen og Peter Jon Larsen 

Kære venner. 

Flere har udtrykt ønske om, at Tillidsmandsinfo ikke længere kommer, som tospaltet info. Derfor vil 

Tillidsmandsinfo i fremtiden blive lavet enspaltet.  

Repræsentantskabsmødet bliver, som tidligere meddelt, afholdt i Strib ved Middelfart. I kan se den 

kommenterede dagsorden og bilagene til repræsentantskabsmødet på http://www.foreningen-

norden.dk/tillids_centrale.php?side=tillid_rep2012 .  

 

Husk at melde jer til. Vi glæder os til at se mange af jer i Middelfart. 

Venlig hilsen 

Redaktionen 

Dansk justitsminister: vi skal vaccinere mod grænsehindringer  

Der var bred politisk opbakning til Nordisk Råds danske delegations forslag om et serviceeftersyn 
af lovgivningen for at bekæmpe grænsehindringer, da det blev fremsat og behandlet under en debat 
i Folketinget fredag den 20. april. Hele debatten kan ses på folketings-tv her 
http://www.ft.dk/webtv/video/20111/salen/72.aspx.  

Grænsehindringsarbejdsgruppe 
 
Den danske delegation til Nordisk Råd med Bertel Haarder som formand for delegationen, har 
nedsat en grænsehindringsarbejdsgruppe, som skal sikre information og forslag til løsninger af 
grænsehindringer som omfatter Danmark. Denne vigtige arbejdsgruppe er sammensat af to fra 
regeringspartierne, to fra oppositionen, den danske regerings repræsentant i Nordisk 
Grænsehindringsforum og en repræsentant fra Foreningen NORDEN, hvor Arne Nielsen deltager, 
og en repræsentant fra Hallo Norden, hvor Foreningen NORDENs grænsehindringsmedarbejder 
Jakob Tråsdahl deltager. Så vi er stærkt repræsenteret i arbejdsgruppen, og vil selvfølgelig præge 
dagsordenen, så vi får fjernet endnu flere grænsehindringer.   
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Vores aktion lykkes 
 
Foreningen NORDEN lancerede kampagnen om at udnytte de nordiske fordele i krisetid. Brug det 
nordiske samarbejde og få mere velfærd for færre penge. Seneste – af mange – skud på stammen er 
en erkendelse af, at Øresundsbarrierer giver tab på 1 mia. kr. Dansk og svensk økonomi taber 1 mia. 
kr. årligt på blot tre af mange uløste grænsehindringer. Manu Sareen, minister for nordisk 
samarbejde, vil også udnytte potentialet for mere vækst. -Den nuværende krise er alle tiders 
argument for et serviceeftersyn af lovgivningen og en ny energi i bekæmpelsen af de barrierer, der 
burde være løst for længst. Der er økonomisk fornuft i at sikre fremtidig lovgivning mod 
grænsebarrierer. Især er det vigtigt med et frit, indre arbejdsmarked i Øresundsregionen, siger Manu 
Sareen. 
Danmark tjener allerede godt på svensk pendling. Ifølge Øresundsbron har den siden 2000 givet et 
økonomisk løft på over 30 mia. kr. Alene i 2010 skabte pendlingen 5 mia. kr. i dansk vækst, og de 
svenske a-kasser sparede 1,2 mia. kr. i dagpenge. 

Karen Blixen og Norden 
 
"Til allersidst ser nybyggeren mod nord, for vi vender alle tilbage til Norden engang, og der støder 
han på selve den store bjørn, der nu ganske roligt står på hovedet på grund af det himmelske 
perspektiv. Det virker som en bjørnespøg, en nordisk spøg, som må glæde de nordiske emigranters 
hjerter." (Karen Blixen, Den afrikanske farm, "Vådeskuddet") 
Dette års sommerkursus vil kredse om Karen Blixen og Norden, et felt, der for tiden er stor 
interesse for. Foredragsholdere vil være Grethe Rostbøll, Tone Selboe, Ivo Holmqvist samt 
Marianne Juhl. Kurset løber af stablen fra den 20. juni til den 22. juni fra kl. 10-15. Det koster 1250 
kr. at deltage inkl. frokost samt kaffe og kage. Kurset er støttet af Nordisk Kulturfond. Se det fulde 
program http://www.blixen.dk/wp-content/uploads/2012/03/PROGRAM-KAREN-BLIXEN-OG-NORDEN.pdf.   

 

Island bygger fællesnordisk supercomputer 
 
Island er den perfekte placering for den store krabat. Danmark er gået sammen med Norge, Sverige 
og Island i et pilotprojekt om remote hosting. Det har resulteret i en fælles nordisk supercomputer 
til brug for universiteter og forskningsinstitutter i de fire lande.  
Supercomputeren, Gaðar, udfordrer den traditionelle tankegang om at bringe energien til 
supercomputeren. I stedet er Gaðar bragt til energikilden, og det er dét, der skal skabe succesen. 
"Det er en platform med potentiale til at vokse, og jeg tror, den kommer til at vokse rigtig meget. 
Jeg tror, vi vil se den vokse sig op til ti gange så stor og på den måde være til gavn for 
universiteternes forskning," siger direktør i Reykjavik Energy Thorvaldur Sigurdsson om den nye 
supercomputer. Gaðar er placeret i Thor Data Center, der ligger i Hafnarfjordur på Island, hvor 
energien er grøn med et gult prisskilt.  
 
Kalenderoversigt 
 
Maj 
12. maj  
Repræsentantskabsmøde 
Middelfart 
21. maj 
FNF direktørmøde 
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Malmø 
24. maj 
Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde 
København 
29. maj 
Fondet for Dansk-Svensk Samarbejde 
København 
30. maj 
Forretningsudvalgsmøde 
København 

Juni 
8. – 10. juni 
Årsmøder i Sydslesvig 

Sydslesvig 

Juli 
Landskontoret holder ferielukket i uge 28, 29 og 30. 

 
August 
28. august 
Aktivitetsudvalgsmøde 
København 
 

September 
4. september 
Informationsudvalgsmøde 
København 
15. september 
Landsstyrelsesmøde 
København 
 

Oktober 
6.-7. oktober 
FNF Styreseminar 
Oslo 
29. oktober – 1. november 
Nordisk Råds session 
Helsingfors 
 

November 

TILLIDSMANDSDAGEN 
LØRDAG DEN 17. NOVEMBER 2012 VEJLE 

Redaktion sluttet 26. april 2012 


