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Kære venner. 

Med dette sidste nummer af Tillidsmandsinfo inden sommerferien, vil vi gerne benytte 
lejligheden til at ønske jer alle en god sommer. Og som I kan se, har vi skiftet logo på 
informationsbrevet efter ønske fra en af brugerne, som syntes, at de nordiske flag skulle vises – 
ikke kun farverne. 
Efter sommerferien flytter Foreningerne Nordens Forbund ind i kontorerne i Malmøgade. De er 
ved at istandsætte de rum, som de skal råde over, og vi glæder os til samværet. 

Venligste hilsner 
Redaktionen  
 

Den nordiske model 

De danske fagforeninger har således været et vigtigt element i den korporative nordiske model, hvor 
arbejdsgivere, arbejdstagere og ”staten” gennem forhandlinger har sikret et fleksibelt og 
konkurrencedygtigt arbejdsmarked, som resten af verden misunder os. Hvilket vi bør huske på. 
Forhandlingerne er baseret på organisationer, der varetager interesserne for forskellige erhverv på 
arbejdsgiversiden og forskellige faggrupper på arbejdstagersiden. 
Sådan skriver Morten Thiessen, formand for Ingeniørforeningens Arbejdsmarkedsudvalg i et 
læserbrev i Jyllands-Posten den 14. juni, se http://jyllands-
posten.dk/opinion/breve/article4721298.ece.  

Stortingsrepresentant vil samle Norden i en stat 

Stortingsrepresentant Olemic Thommessen (H) mener de nordiske landene vil tjene på å slå seg 
sammen og bli en stat. Stortingsrepresentant Olemic Thommessen er leder i Foreningen Norden 
som jobber for et bedre samarbeid mellom de nordiske landene. På sitt årsmøte nylig vedtok de å 
samle alle de nordiske landene og danne en forbundsstat. En slags ny nordisk supermakt. – En slik 
forbundsstat vil vi få en mye sterkere stemme i verdenssamfunnet enn det hvert enkelt land har i 
dag, sier Thommessen. Et samlet Norden vil være blant de 14 største økonomiene i verden og ha en 
befolkning på 25 millioner mennesker. Se hele artiklen på 
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hedmark_og_oppland/1.8196022. 

 



Danmarks Radio om Norden  

Danmarks Radio har alle tiders hjemmeside, men godt pædagogisk materiale til brug i skolerne. 
Men den er også sjov for os andre, der er interesseret i Norden. Brug et par minutter på at tjekke 
deres materialer på http://www.dr.dk/Undervisning/Norden/Forside.htm. Og selv vi kan blive lidt 
klogere på Norden!  

 

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

 
August 
21. august 
Aktivitetsudvalgsmøde 
København 
23. – 24. august 
FNF direktørmøde 
København 
29. august 
Forretningsudvalgsmøde 
København 

 

September 
4. september 
Informationsudvalgsmøde 
København 
12. september 
Informationsudvalgsmøde 
København 
15. september 
Landsstyrelsesmøde 
København 
28. – 30. september 
Nordisk Bogmesse 
Göteborg 
 
Oktober 
6.-7. oktober 
FNF Styreseminar 
Oslo 
29. oktober – 1. november 
Nordisk Råds session 
Helsingfors 
 

November 
12. – 18. november 
Skumringstid og Morgengry 
Hele Norden 
13. november  
Fondet for dansk-islandsk Samarbejde 
København 
TILLIDSMANDSDAGEN 
LØRDAG DEN 17. NOVEMBER 2012 
VEJLE 
19. november 
Fondet for dansk-svensk Samarbejde 
Købehavn 
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