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URimelig 
NedpRioRiteRiNg

Foreningen NORDEN i Danmark er utilfreds med, at 
bekæmpelsen af grænsehindringer nedprioriteres

 
 
Når mørket falder på, når dagene bliver kortere, når vinteren nærmer sig, 
når naturen og menneskene går i dvale, samles vi til Skumringstid.
Det er en tid, der vi over hele Norden søger sammen om fælles oplevelse, 
nærvær, eftertanke, underholdning og hygge.
Der skal spredes varme og lys i mørket. Meget gerne læsestof til eftertanke, 
opbyggelse og ny inspiration. Kort sagt fornyede kræfter til at udholde det 
kommende mørke.
Det er i al fald den mening, jeg lægger i Skumringstid.

Men hvad fik vi i år? Vi fik som overskriften i NorDeN Nu nr. 4 lyder: 
rædslerne i Islands hovedstad!!
en beretning om hustrumishandling, selvmishandling, børnemishandling 
mm. en sådan beretning kan måske høre hjemme i sado-macochistisk 
selskab, men ikke i Skumringstimen.
Jeg ved godt, det ikke er Foreningen NorDeN der udvælger teksterne, 
men det var måske på sin plads, at Foreningen NorDeN kunne være 
medbestemmende eller i det mindste forklare folkene bag det absurde 
valg, hvad skumringstimen er.

Massiv folkelig opbak-
ning. Det var ordene 
i en stor ny undersø-

gelse, som Nordisk råd har fået 
foretaget i efteråret 2006 om de 
nordiske indbyggeres holdning 
til det nordiske samarbejde og 
fællesskab. Disse ord  viser noget 
om den styrke, fællesskabet 
har i borgernes bevidsthed, og 
det understreges også af det 
faktum, at mens hovedparten 
af det danske foreningsliv 
oplever medlemsnedgange, så 
ligger Foreningen NorDeN i 
Danmark stabilt og godt.

en af de senere års store opgaver 
for det nordiske samarbejde har været 
fjernelsen af grænsehindringer mellem 
de nordiske lande. Det er et område, 
som får sine impulser direkte fra det le-
vende folkeliv via Hallo Norden-projek-
tet, og som Foreningen NorDeN var 
aktivt medvirkende til at få sat i gang og 
i dag er forvalter af på ministerrådets 
vegne. I erkendelse af, at det er en lø-
bende aktivitet med dybe folkelige rød-
der, udpegede denne forening også fhv. 
statsminister Poul Schlüter til modtager 
af foreningens hæderspris. 

”Vi finder det ubegribeligt, at 
Nordisk Ministerråd ikke bygger vi-
dere på den succes, som kampen mod 
grænsehindringer var, da Poul Schlüter 
indtil den 31. december 2005 som 
samarbejdsministrenes særlige repræ-
sentant stod i spidsen for dette vigtige 
arbejde”, siger Foreningen NorDeNs 
landsformand, Frode Sørensen.

 ”Når det norske formandskab 
desværre ikke finder det nødvendigt 
at fortsætte arbejdet med en markant 
spydspids, men i stedet ønsker såkaldte 
pådrivere inden for fire fagministerom-
råder: erhverv, finans og skat, social- og 
sundhedsområdet samt uddannelse, så 
er det naturligvis bedre end ingenting, 
men langt fra optimalt.

Det er helt uacceptabelt, at en em-
bedsmandskomité nu ikke finder det 
nødvendigt at udpege pådrivere inden 
for to af de fire fagområder, finans og 
skat samt uddannelse, men halverer ak-
tiviteten.  Pr. 1. november udpeges en 
person for næring og i løbet af 2007 for 
området Social og Bistand,” fortsætter 
Frode Sørensen.

 ”Vi kan kun se det som en bevidst 
og urimelig nedprioritering af et af 
det nordiske samarbejdes allervigtigste 
aktiviteter”, slutter Frode Sørensen.■

Se i øvrigt næste side ►

Nu kan jeg af den videre beretning 
læse, at bogen har fået en masse priser. 
Som tidligere formand for et børne- og 
ungeudvalg – det udvalg, der har med 
tvangsfjernelser at gøre – er det en 
lærerig beskrivelse af folks fornedrelse, 
destruktion og selvdestruktion.
Men jeg er også sikker på, at hvis 
udvælgelsen fortsætter ad samme 
spor, er man med til at undergrave 
Skumringstid – og det er vel trods alt 
ikke meningen? ■

Jens Rahbek Pedersen 
Formand for Foreningen NorDeN 
Malt Herred; Amtsformand ribe Amt. 

Læserbrev
Rædsler i Skumringstid
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et nyt ord har vundet officielt 
indpas i dansk forvaltnings-
sprogbrug: Pådrivere. ordet 
findes i svensk og defineres i 
Munch-Petersens og Hartmanns 
svensk-danske ordbog som en 
ansporer, tilskynder og – slavefo-
ged! Det sidste kan vi vel se bort 
fra i denne forbindelse, men de 
øvrige definitioner er relevante.

Pådrivere er sådanne perso-
ner, som på initiativ af det norske 
formandskab erstatter fhv. 
statsminister Poul Schlüter og 
hans fortjenstfulde arbejde som 
grænsehindrings-påtaler. 

Ministerrådet for erhvervs-, 
energi- og regionalpolitik (Mr-
Ner) besluttede i september 

2006 at tilknytte en pådriver til er-
hvervsområdet. Pådriveren skal levere 
det nødvendige politiske og administra-
tive ”tryk” på systemerne, og bidrage til 
det politiske arbejde indenfor ram-
merne af Nordisk Ministerråd, så der 
opnås konkrete resultater i arbejdet 
med fjernelse af grænsehindringer. 

Pådriveren skal operere direkte 
i det politiske system, nationalt og 
nordisk, men også i forhold til em-
bedsmands/ekspertsystemet på alle 
niveauer. 

Pådrivere refererer direkte til 
Mr-Ner, og ministerrådssekretariatet 
bistår ved at skaffe det faglige grundlag. 
Arbejdet afrapporteres til relevante 
nordiske myndigheder samt på Nordisk 
råds sessioner. Ansvaret for fremdrif-
ten i arbejdet ligger hos Mr-Ner. 
Mandatperioden løber fra l. november 
2006 til Nordisk råds session 2008, da 
arbejdet afrapporteres.

erhvervs-pådriveren blev ansat med 
virkning fra l. november sidste år. Det 
er en norsk advokat ved navn Helge 
Kringstad, som leverer en fjerdedel af 
sin arbejdstid til jobbet indtil Nordisk 
råds session 2008. Helge Kringstad 
er ikke blot privatpraktiserende 
advokat. Han har også erfaringer fra 
sådanne poster som adm. direktør for 
Garantiinstituttet for eksportkredit, 
kontorchef i det norske handelsmi-
nisterium, eksekutivdirektør i Den 
europæiske Udviklingsbank (eBrD) 
og statssekretær for bistandssager i det 
norske udenrigsministerium.

Nye portaler under udvikling
embedsmandskomiteen for social- og 
sundhedsområdet har truffet foranstalt-
ninger til udpegelse af en pådriver for 
dette område, oplyser Johan Lindblad, 
Nordisk Ministerråds Sekretariat. Ved 
redaktionens slutning var der endnu 
ikke sat navn på, men det menes at 

være umiddelbart forestående.
Johan Lindblad er rådgiver i mini-

sterrådssekretariatet og har tillige ansva-
ret for Hallo Norden. Han
oplyser, at embedsmandskomiteen for 
finansområdet er interesseret i at skabe 
nye indspil og ideer på skatteområdet, 
men at det næppe bliver i form af en 
pådriver. Finansområdet fik som den 
første en internet-portal, skatteportalen 
Nordisk eTax  (www.nordisketax.net).

Men der er nye portaler i sigte på 
andre områder. en nordisk gruppe 
er sat i gang med at skabe en nordisk 
socialforsikringsportal efter samme 
model som skatte-portalen. Vi håber, 
siger Johan Lindblad, at socialforsik-
ringsportalen kan søsættes i forbindelse 
med Nordisk råds session til efteråret. 
Desuden er der ved at blive lavet en un-
dersøgelse af muligheden for at oprette 
en nordisk uddannelsesportal.

Flere opgaver for hallo Norden
Medarbejderne i de nordiske lande i 
Hallo Norden, der i Danmark drives 
af Foreningen NorDeN på vegne af 
Nordisk Ministerråd, får ifm reorganise-
ringen af Grænsehindringssekretariatet 
i Nordisk Ministerråd supplerende op-
gaver. Hallo Norden er ministerrådets 
informationsforum for privatpersoner 
og små virksomheder, som bevæger sig 
over de nordiske grænser og har behov 
for information og vejledning, når de 
støder ind i problemer med de forskel-
lige landes lovgivning.
 Medarbejderne i Hallo Norden er 
frontlinien, hvor problemer af grænse-
hindrings-karakter ofte først dukker op. 
Ud over at besvare spørgsmål og hjælpe 
med at finde løsninger vil medarbej-
derne i fremtiden også skulle ”fodre” 
pådriverne om sådanne sager, som kan 
give anledning til, at pådriverne tager 
dem op. Det vil være en ny væsentlig 
opgave for Hallo Norden. ■              oo.

pådRiveRe skal 
opdRive løsNiNgeR

Nye veje i arbejdet med fjernelse af grænsehindringerne
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Nordisk råd og Vestnordisk råd vil 
samarbejde om at gøre Arktis og 
Vestnorden til et ”udstillingsvindue” for 
at skabe opmærksomhed om spørgsmå-
let om klimaforandringer. en ny aftale 
mellem de to politiske institutioner 
skal give Island, Grønland og Færøerne 
øget indflydelse i Nordisk råds arbejde. 
Aftalen blev primo november under-
skrevet af Nordisk råds præsident, ole 
Stavad, og Vestnordisk råds formand, 
landstingsformand Jonathan Motzfeldt, 
Grønland.
Ifølge aftalen skal Vestnordens og 
Nordisk råds præsidier bl. a. holde et 
årligt møde i forbindelse med Nordisk 

Jonathan Motzfeldt

Hjemmestyre-områdernes stilling i 
Nordisk Råd behandles 
i næste session

Færøerne er med sine kun 1.400 km² 
langt det mindste af landene. 
Grønlands areal er på 2.166.086 km². 
Det isfrie areal er på 410.449 km². Det 
svarer stort set til Tysklands og Benelux-
landenes størrelse. Indlandsisen er op 
til tre km tyk og repræsenterer 10 pct af 
Jordens ferskvandsreserver.   
Islands areal er 103.000 km².
(Danmarks areal: 43.080 km²).

Havets betydning for Vestnorden er, 
hvad mark og skov er for andre lande. 
Færøerne og Island blev bebyggede fra 
omkring år 800 af norske vikinger, mens 
Grønlands historie går over 5000 år 
tilbage. Omkring år 982 kom nordboerne 
også til Grønland, hvor de levede i 
næsten 500 år. 

I nyere tid har der eksisteret mange 
gode kontakter mellem de vestnordiske 
lande, specielt på fiskeriområdet. 
Livsbetingelserne i de tre lande har 
budt på små, og ofte meget isolerede, 

Samarbejdet i VeStnorden

samfundsstrukturer spredt over store landområder. Landene knyttes således 
sammen af en række fælles historiske og kulturelle kendetegn samt de naturgivne og 
økonomiske forhold.

Færøernes, Islands og Grønlands særlige kulturelle og geografiske betingelser 
blev diskuteret i politisk sammenhæng omkring starten af 1980-erne. De vestnordiske 
lande blev efterfølgende enige om oprettelse af en fælles parlamentarisk 
organisation. Målsætningen skulle være samarbejde om fælles problemstillinger 
samt positivt og konstruktivt samarbejde udadtil med både Nordisk Råd og andre 
organisationer om Vestnordiske forhold.

Vestnordens Parlamentariske Samarbejdsråd blev således oprettet i 1985.
I 1997 blev navnet ændret til Vestnordisk Råd, da landenes parlamenter 

godkendte Rådets nuværende charter, samtidig som den nye forretningsorden  blev 
vedtaget i Vestnordisk Råds årsmøde samme år. 

Færøernes Lagting, Islands Alting og Grønlands Landsting vælger seks 
repræsentanter hver til Vestnordisk Råd, dvs 18 medlemmer i alt. Medlemmerne 
vælges efter partipolitiske styrkeforhold, eller efter de enkelte landes gældende 
regler.

Årsmødet er Vestnordisk Råds højeste myndighed, mens Rådets arbejde 
tilrettelægges og ledes af præsidiet, som består af rådsformanden samt et medlem 
udpeget fra hver af de to øvrige delegationer. 

Rådets arbejde materialiserer sig i formulering af rekommandationer, som 
forelægges landenes parlamenter. Derefter overlades rekommandationerne til den 
vedkommende minister eller landsstyremand. 

Ny aftale giver vestnorden 
øget politisk tyngde

De vestnordiske lande udgør tilsammen 
et stort geografisk område. 

råds session og informere hinanden 
om møder og konferencer. Desuden 
skal man dele vedtagne resolutioner 
og rekommandationer og deltage som 
gæster eller observatører i hinandens 
møder.
Vestnordisk råds resolutioner skal også 
kunne behandles i relevante udvalg i 
Nordisk råd og anvendes som grund-
lag for rekommandationer fra Nordisk 
råd til Nordisk Ministerråd eller 
regeringerne.

Samarbejdet skal bl.a. give 
Færøernes, Grønlands og Islands med-
lemmer af Nordisk råd en platform for 
at kunne påvirke rådets dagsordener og 

FA
K

tA

beslutninger.
I det møde, hvor aftalen blev under-

skrevet, drøftede repræsentanter for 
de to råd hvordan man i fællesskab kan 
gøre Arktis og Vestnorden til et udstil-
lingsvindue for at skabe opmærksomhed 
om  klimaforandringerne, eftersom det 
er der, de mærkes mest og ses tydeligst.

et andet tema, som er vigtigt for beg-
ge råd, er de hjemme- og selvstyrende 
områders stilling i Nordisk råd. Det om-
fatter foruden Vestnorden også Åland, 
der i dag er en del af det finske rige.
Nordisk råd vil afgøre dette spørgsmål 
senest i 2007- sessionen, meddeler 
ministerrådet. ■
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Chefen för Ikea i Haparanda och 
hennes personal tror stenhårt på 
företagets satsning på gränsen 
mellan Sverige och Finland.

HapaRaNda ocH toRNeå växeR
med ikea som magNet
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8 juni förra året tillkännagav IKeA att 
man tänkte öppna ett möbelvaruhus i 
Haparanda,    världens nordligaste för 
övrigt. Morgonen därpå ringde företag 
till kommunens näringslivsutvecklare 
Stig Kerttu  och ville köpa mark. Till 
dags dato, när IKeA precis har öp-
pnat, har många företag etablerat sig 
i staden, eller på andra sidan gränsen 
– i Torneå, eller håller på att göra det. 
Tack vare IKeA, men inte bara.  

Haparanda och Torneå är städerna 
som har tagit detta med eU på allvar. 
Man har i stort sett avskaffat den 
svenskfinska riksgränsen och blivit ett 
– eurocity kallar man sig. Fram till 
1809 var Torneå, precis som resten av 
Finland svenskt. Då fanns ingen gräns 
här. Men så förlorade Sverige kriget 
och blev av med det som kallades ”den 
östra rikshalvan”. och plötsligt fanns 
en gräns där, som hindrade handel och 
mycket annat. 

Sedan dess har stat, kommun och 
myndigheter, alla, tänkt i termen av 
gräns. Men i de båda städerna började 
man tänka annorlunda för i början på 
åttiotalet. 

- Vi hänger ju ihop och allt som 
händer på den östra sidan påverkar oss 
här, förklarar kommunalrådet Sven-
erik Bucht. 

Så de båda städerna har sedan dess 
arbetat väldigt nära varandra. Man 
bildade ett gemensamt råd bestående 
av politiker från de båda städerna 
1987, Provincia Bothniensis. och man 
började sluta samarbetsavtal på det 
ena området efter det andra. Det blev 
gemensam språkskola med 340 elever 
i årskurserna 1 till 9, hälften från 
Torneå och hälften från Haparanda. 

Gymnasiet ligger i Torneå med 
elever från båda städerna. Man har 
en yrkesteknisk högskola, också den 
med elever från båda sidor gränsen. 
räddningstjänsten i de båda städerna 
har ett nära samarbete. Man har köpt 
en skylift gemensamt. en sådan kostar 
fem miljoner, och istället för att köpa 
varsin, så….!.

Det gemensamma fjärrvärmeverket 
ligger i Finland och reningsverket i 
Sverige. Haparanda har en konstfru-
sen bandyplan där de finska mästarna 
Torneå spelar sina matcher i bandyns 
finska elitserie. När Torneå arrange-
rade VM i bandy så spelades mockså 
de matcherna i Sverige, nämligen i 
Haparanda. 

- Torneå har bekostat läktaren och 
det är säkert inte förenligt med finsk 
kommunallag, men vi brukar inte 
fråga, säger Sven-erik Bucht på kort-
huggen norrländska. 

och 1999 kom Stadsstyrelsen i 
Torneå och Kommunfullmäktige i 
Haparanda överens om en gemensam 
vision. Man skulle göra Hapranda-
Torneå till ett handelscentrum i norr, 
en vision som håller på att gå i uppfyl-
lelse nu.  

en lång rad företag har insett 
möjligheterna med gränsregionen som 

handelsplats. Inom en femtonmilsra-
dio bor 470 000 människor på båda si-
dor om gränsen. NU senast alltså IKeA 
som har byggt ett 24 000 kvadrateme-
ter stort varuhus på Haparandasidan, 
strax intill gränsen. 

- Haparanda är centralt och vi 
når många människor åt olika håll, 
förklarar Gunnel Norman, som är chef 
för det nya IKeA-varuhuset. 
Primärmarknaden för IKeA precis som 
för många andra av de företag som 
etablerat sig i Haparanda eller Torneå 
är inte Sverige eller Finland utan både 
och. 

-Men vi har förstått att intresset är 
stort också i Norge och kanske också 
från de närmaste delarna av ryssland. 
Får vi kunder också därifrån så är det 
bara bonus för oss, tillägger Gunnel 
Norman.  

Gunnel är från Timrå. Hon har job-
bat på IKeA i tjugo år. Började 1986 på 
varuhuset i Sundsvall. Där blev hon så 
småningom avdelningschef för inred-
ningsgruppen. Den tjänsten tog henne 
till Malmö där hon har jobbat i fem år. 
Sista året som biträdande varuhuschef. 
IKeA i Haparanda är hennes första 
”egna” varuhus.  

- Det är så härligt att ha fått vara 
med och bygga det från början. Kliver 
man in i en befintlig organisation så ► 

HapaRaNda ocH toRNeå växeR
med ikea som magNet

”Titta på skorna som står där i hallen! Det är inte de som driver människan framåt, 
det är människors drömmar.” Ett citat av Ivar Lo-Johansson som stämmer väl in på 
Haparanda och Torneå. Visionen, drömmen, har lett till att de två gränsstäderna blivit en 
av Sveriges och Finlands mest expansiva regioner. Nu senast har IKEA öppnat varuhus 
där. Och kommunalrådet i Haparanda Sven-Erik Bucht (s) håller med Ivar Lo-Johansson: 
”Men sen gäller det att ha bra skodon så att man kommer snabbare fram till drömmen.

TExT Och FOTO: 
TORSTEN haLLbERG, 
NORDENS TiDNiNG, SvERiGE

Haparanda är centralt och vi når många 
människor åt olika håll, förklarar Gunnel 
Norman som är chef för det nya IKEA-
varuhuset.
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POPULATION AND 
INDUSTRIES

BOTHNIAN ARC

► ärver man ju en massa saker. Nu är 
det upp till oss att få fart på det här.  
Intresset för det nya IKeA-varuhuset 
har varit enormt, inte bara i gränsre-
gionen. 1850 personer från när och ► 

fjärran sökte de 100 tjänsterna. Hela 
sommaren har gått åt till rekrytering 
och 1 september var de flesta tjän-
sterna tillsatta. Sedan dess har det varit 
utbildning. Många har fått åka iväg till 
andra IKeA-varuhus för att lära sig job-
bet. Dessutom har man haft teoretisk 
utbildning i Haparanda varvat med 
praktiska förberedelser där man har 
fått hjälpa till att inreda och bygga upp 
den avdelning man ska jobba på. 

Varuhuschefen Gunnel norman 
tycker att rekryteringen har gått bra.  

- De arbetssökande här har lite lägre 
erfarenhet av detaljhandel och service, 
men vi gör som vi brukar på IKeA: 
vi letar efter engagerade människor 
som vill lära sig och vill utvecklas. 
Värderingsmässigt har vi hittat de män-
niskor vi tror kommer att trivas hos oss. 
Att området är tvåspråkigt har innebu-
rit möjligheter menar Gunnel Norman. 

- Vi breddar oss och får ett större 
utbud. Vårt krav är att alla ska kunna 
svenska. Vi är trotrs allt ett svenskt 
varuhus och vi tillhör den svenska 
organisationen. Alla våra säljsystem och 
kommunikation sker på svenska. Sen 
är det en enorm fördel för oss att ha 

anställda som kan finska. 55 procent av 
våra anställda pratar både svenska och 
finska. 
Åttio procent av de som fått arbete på 
IKeA kommer från Tornedalens båda 
sidor om gränsen. Men självklart har 
IKeA missat sökande som skulle passat 
in i den värderingsmässiga profilen på 
grund av kravet på svenskakunskaper. 
Det är Gunnel Norman den första att 
erkänna.  

- en stor del av våra kunder kom-
mer från Finland och det ställer sär-
skilda krav på oss. Jag har läst på litet 
grand och jag har rört mig mycket på 
den finska sidan och försökt förstå den 
finska kulturen. 

Det finns skillnader, har IKeA-
chefen upptäckt. Man har ett annat 
förhållningssätt till det här med service 
och hur man ska handla. 

- Men det är en utmaning och vi 
kommer att klara det. Vi har en ambi-
tion att kunna kommunicera på båda 
språken så vi kan verka både för den 
svenska och den finska kunden.
Till saken hör att det inte finns några 
IKeA-varuhus överhuvudtaget norr om 
Helsingfors i Finland. 

mycket positivt är den optimism 
och det engagemang man känner, 
både i Torneå och Haparanda. Det 
händer mycket i stan och mycket rör 
sig kring IKeA´s etablering. ove Niva 
är arbetsförmedlare i Haparanda och 
han har verkligen känt den nästan 
guldgrävaranda som präglar tvillingstä-
derna på gränsen idag.  

- Vi har en ström av arbetskraft som 
går över gränsen och vi samarbetar 
med den finska arbetsförmedlingen. 
Både arbetstagare och arbetsgivare 
upplever området som en enhet och 
söker på båda sidor om gränsen. 

Men det är som sagt inte bara IKeA 
som hjulen snurrar kring. I finländ-
ska Lappland händer  väldigt mycket 
inom turismen och där finns behov av 
personal. 

- Vi försöker visa möjligheterna att 
jobba i Finland för de som bor i regio-
nen. Vi ser inte arbetsmarknaden som 
något lokalt utan både Sverige och 
Finland är vår arbetsmarknad. 

och bortom Finland ser ove Niva 
nordvästra ryssland där man förväntar 
sig hitta gas och olja i Ishavet vilket 
kommer att skapa enorma möj-
ligheter till arbete även för folk från 
Norrbotten. 

I Haparanda-Torneå är det däre-
mot inom försäljning, hotell, restau-
rang och handel som efterfrågan på 

arbetskraft har ökat mest och från 
arbetsförmedlingens sida har man ar-
betat med att höja kompetensen bland 
de arbetssökande inom just de yrkena. 
450 personer gått utbildning. 

- Det är ett väldigt bra utfall, för-
klarar ove Niva. Företagen som kom-
mer söderifrån är inte vana vid den 
här servicen från arbetsförmedlingens. 
och det har varit bra för både arbets-
sökande och arbetsgivare. 

Så expansionen fortsätter också 
efter IKeA. Vad ove Niva ser är en 
möjlig flaskhals när det gäller rek-
ryteringen av mellanchefer i de nya 
företagen. 

- Därför är nästa steg för oss att se ► 

Inom en femtonmils radie bor 470 000 
människor och här finns också en rad 
stora industrier.

Det är som sagt inte bara IKEA som hjulen snurra kring. 
I finländska Lappland händer väldigt mycket inom 
turismen och där finns behov av personal
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► till att det finns personer på orten 
som kan ta sådana jobb. I
Mellan 60 och 70 nya företag flyttar ► 

in i det område som ligger precis på 
gränsen mellan Sverige och Finland 
och som man har döpt till just ”På 
Gränsen” och om ett par år är allt på 
plats. Där kommer krävas en stor insats 
av ove Niva och hans kollegor på ar-
betsförmedlingen för att få fram folk. 
Men det är inte alltid enkelt att ta ett 
jobb i ett annat land. Bland annat har 
frågor som arbetslöshetsunderstöd 
varit ett problem. I Sverige finns det 37 

A-kassor som alla tolkar reglerna lite 
olika. 

Därför finns också en så kallad eU-
rådgivare i Haparanda som hjälper till 
att lösa de praktiska problemen.

Så både ove Niva och kommunens 
näringslivsutvecklare Stig Kerttu tycker 
att utvecklingen är alldeles strålande 
för Haparandas och Torneås del. Men 
riktigt nöjda är de inte ändå: 

- Jag skulle önska att vi hit lite fler 
tillverkare och lite fler tjänsteföretag 
som behöver högskoleutbildat folk 
- it-branschen och mediabranschen, 
kanske, förklarar Stig Kerttu.
Samtidigt är han inte orolig. 

- Det kommer, säger han med  till-
försikt i rösten.  

- Nu när fler och fler upptäcker 
fördelarna med gränsområdet.

Fördelarna, som Stig Kerttu ser 
det, är att många är tvåspråkiga och att 
man också på den svenska sidan har 
euron implementerad. 

- Vi får en enorm styrka när vi går 
ihop. 12 miljoner människor passerar 
gränsen varje år. 

På finska sidan finns det stora 
industriföretag. Det finns tre univer-
sitet i regionen och flygplats i Kemi, 
bara några mil från Torneå och en bra 
motorväg mellan de båda finländska 
städerna.

Dessutom arbetar Stig Kerttu hårt med 
projektet Barensvägen, en 140 mil 
lång väg som går från Bodö i Norge 
via Haparanda-Torneå till Murmansk i 
ryssland. 

- Vi vill koppla ihop de här länkar-
na. När vägen är utbyggd och har bra 
standard så kan vi få också både ryska 
och norska etableringar här. 

och allt handlar, menar kommu-
nalrådet i Haparanda Sven-erik Bucht, 
om att man ”tagit bort” gränsen. Till 
och med golfbanan ligger på gränsen. 
Sju hål i Finland och 11 i Sverige. 
- Här kan man slå världens längsta slag, 
försäkrar Sven-erik Bucht. 
och det har han ju rätt i. om man slår 
bollen från svenska sidan in på den 
finska så landar den en timme senare 
plus de sekunder själva slaget tar. För 
även om gränsen är borta finns tids-
skillnaden mellan Sverige och Finland 
kvar. Finland är en timme före. När 
klockan är åtta i Haparanda är den 
redan nio i Torneå. 

Så, äntligen något som kan ställa 
till problem?

- Inte då, skrattar kommunalrådet 
Sven-erik Bucht. 

- Är man deppig är det bara att 
gå ner till älvstranden och blicka in i 
framtiden på andra sidan, så blir man 
på bättre tankar. ■

Haparanda har bara 10 000 invånare men 
växer så det knakar.

Till och med golfbanan ligger på gränsen. Sju 
hål i Finland och 11 i Sverige.

Arbetsförmedlare Ove Niva har känt 
den guldgrävaranda som präglar 
Haparanda och Torneå i dag.
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Fra årsskiftet forsvandt de danske amts-
kommuner, det som nærmest svarer til 
vores landsting, og antallet af kommu-
ner i nabolandet på den anden side af 
Sundet faldt fra 271 til 98! Det er en gi-
gantisk reform, der her gennemføres. 
Den tidligere svenske kommue-reform 
er den man bedst kan sammenligne 
med, men den fuldførtes for over 50 år 
siden. Den var nødvendig for at kunne 
overkomme alle de nye tiltag, som 
velfærden krævede. Den danske, der 
nu er på plads, var egentlig ikke nød-
vendig ud fra et ønske om at opbygge 
velfærd og service. Det er en allerede 
færdiglavet velfærdsstat, som nu er 
bygget om. og hvorfor man har gjort 

det er eksperterne ret usikre på.
Siv Sandberg er forsker ved Åbo 
Akademi i kommunal og regional 
forvaltning. Hun mener, at der virkelig 
er truende mørke skyer i horisonten, f. 
eks. det faktum, at befolkningerne bli-
ver stadig ældre, og at der bliver færre 
og færre til at betale for velfærden. 
Danskerne bor desuden på en anden 
måde og på andre steder i dag end for 
et halvt århundrede siden. Det stiller 
nye krav til den kommunale service. 
Det gør teknologien i den offentlige 
sektor også. Nye metoder i sundheds- 
og plejesektoren koster mere og 
kræver et større befolkningsunderlag 
end tidligere. 

- Det er almene samfundsforandringer, 
vi kan se i baggrunden, det er absolut 
ikke noget akut. Så man må befrygte, at 
det mere handler om politik.

”Da proppen var af”
regeringen, bestående af partierne 
Venstre og Konservative, så her en 
gylden mulighed for at vise handlekraft, 
da den tiltrådte i 2001. De konservative i 
Danmark har altid været imod systemet 
med amtskommuner, hvis lod det har 
været at bære ansvaret for sygehusvæse-
net. De liberale, Venstre, har ikke været 
egentlige modstandere,  men har måttet 
kompromisse, ikke mindst eftersom re-
geringen er afhængig af støtte fra Dansk 
Folkeparti, som også var imod amterne. 
Løsningen blev ganske drastisk: De 
14 amter forsvandt og erstattedes af 
fem regioner, som bl. a. får netop ►              

at være eller ikke være! 
Fremtiden for nordens kommunale systemer er
dramatisk som et stykke af Shakespeare

TEKST OG FOTO: TORSTEN haLLbERG, NORDENS TiDNiNG, SvERiGE
OvERSæTTELSE: OLE OxhOLM

Store ting er i gang i Norden. Danmark gennemfører den 
vestlige verdens største forvaltningsreform i mange år. Men 
vi i de øvrige nordiske lande skal nok ikke føle os for trygge. 
Om fem-seks år vil vi ikke længere kunne kende vore kære 
gamle offentlige sektorer
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sygehusvæsenet som sit ansvarsområde.
Men mere forbavsende er det 

måske, at regeringen slog til med en 
kommunereform nu, da ”proppen var 
af”, så at sige. Her hævedes et og andet 
forbløffet øjenbryn, da sagen behand-
ledes og besluttedes i løbet af blot et 
par måneder i 2004.

I Danmark har konkurrencen 
mellem Amtsrådsforeningen, som 
er amtskommunernes organisation, 
og Kommunernes Landsforening, 
været ganske mærkbar. og regeringen 
gjorde det, som kommunerne længe 
havde efterlyst, nemlig at styrke kom-
munerne, der i forvejen havde mange 
opgaver. Danske kommuner har hånd i 
hanke med dele af de sociale systemer, 
hvilket hverken finske eller svenske 
kommuner har.

Den borgerlige danske regering fik 
derfor socialdemokraterne med sig. I 
den danske rigsdag, Folketinget, var 
socialdemokraterne ganske vist imod 
kommunalreformen, men indirekte 
bakkede man op på den måde, at 
Kommunernes Landsforening, hvor 
socialdemokraterne står stærkt, stillede 
sig bag reformen.

Drama uden dramatik 
Det, som kan virke mærkeligt, er at 
en så dramatisk ombygning af det 
danske samfund, som der dog er tale 
om, spændte så udramatisk og stille af 
efter at beslutningen var truffet. For 
kommunerne bliver jo ikke kun meget 
færre i antal. Selv om reformen totalt 
set ikke medførte mange nye opgaver 
for den offentlige sektor, så byttede 
ganske mange opgaver plads mellem 
kommunerne og de regioner, der 
erstatter amterne. 

I et hvilket som helst andet nordisk 
land ville en sådan reform som denne 
føre til vilde protester fra alt og alle. I 
Danmark forstummede kommunerne 
og virkede som om de accepterede 
situationen. Mange kommuner slog 
sig også sammen både spontant og 
frivilligt, men på det regionale niveau, 
hvor den største modstand fandtes, var 
der mere hårdtslående argumentation. 
Kommunerne overtager miljøanlig-
gender, arbejdsformidling og en hel 
del sociale opgaver, som amtskommu-
nerne havde hånd om, og får en mere 
attraktiv rolle i mange sager, især i 
samfundsopbygnings- og regionalpoli-
tiske spørgsmål.

Kundeperspektivet
Hvordan berører dette den alminde-
lige kommuneborger? Ikke særligt 
meget, bortset fra at han skal lære at 
henvende sig til kommunen i de fleste 
spørgsmål, flere end han er vant til. 
Indgangen til den offentlige sektor 
findes dér. Kommunerne bliver større, 
men skal stadig være tilgængelig og 
sørge for, at der findes medborgerkon-
torer og tilsvarende for alle, uanset 
hvor de bor i de nye, store kommuner.

Nu hører det med i billedet, at de 
danske kommuner altid har set sine 
medborgere mere ud fra et kundeper-
spektiv end f. eks. svenske kommuner. 
Den politiske medleven og at man fra 
græsrodsniveau skal kunne påvirke de 
politiske handlinger ses ikke som no-
get værdifuldt i sig selv. Sammenligner 
man Danmark med Sverige, så har 
Danmark færre folkevalgte forsam-
linger og ikke ligeså mange folkevalgte 
på kommune-niveau. Den folkevalg-
tes politiske indflydelse er derimod 
ganske stor. Desuden har Danmark det 
kontinentale system med borgmestre, 
hvilket de øvrige nordiske lande ikke 
har. Meget kredser om den funk-
tion, og borgmesterens magt øges ►       

Den nye danske kommunalreform 
trådte i kraft ny ved nytåret. 
Hvordan ser en samfundserfaren 
finsk forvaltningsforsker på 
forløbet op til og gennemførelsen 
af reformen i Danmark, og 
hvordan ser status ud i de andre 
nordiske lande? Torsten Hallberg, 
redaktør af Foreningen Nordens 
blad i Sverige, har talt med hende 
om de nordiske perspektiver

Siv Sandberg forsker i  
forvaltningsorganisationer ved Åbo 

Akademi og synes ikke, at den danske 
forvaltningsreform var akut

Sverige er opdelt i 21 provinser eller län, der nogenlunde svarer til vore (tidligere) amter. 
i hver provins er der en provinsadministration eller länsstyrelse, udnævnt af regeringen, 
og et landsting, som vælges af de valgte repræsentanter for den lokale befolkning 
(indirekte valg). hvert län er yderligere opdelt i en række kommuner, ialt 290. 

FAKtA FoR DANSKE LæSERE:
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med færre og større kommuner. Dette 
medfører også en længere afstand til 
de folkevalgte, på godt og ondt.

Småstadssyndromet
Hvad denne enorme kommunalreform 
kommer til at koste, når alt er på plads, 
har ingen talt særligt meget om, men 
den danske regering er jo borgerlig, 
og borgerlige regeringer plejer ikke 
at ville øge den offentlige sektors 
udgifter. Trods det bliver regningen 
sikkert stor. For sundhedsvæsenet har 
man konstrueret et helt nyt uprøvet 
finansieringssystem. Det bygger på en 
ny sundhedsskat, som skal fordeles 
mellem de nye regioner og kommu-
nerne, som skal have en del af sund-
hedsansvaret. Altså mange aktører, som 
skal deltage i spillet om det finansielle 
ansvar. Hastværksarbejde, som ifølge 
kritikere efterhånden kan blive en 
tidsindstillet bombe.
På lokalt niveau er der opstået det, 
som forskerne kalder ”småstadssyn-

dromet”. Staten har bestemt, at de nye 
sammenlagte kommuner skal have et 
befolkningsunderlag på mindst 30.000 
mennesker. ”Småstadssyndromet” 
betyder, at skal man absolut gå sam-
men, så skal man gøre det ordentligt!” 
Ambitionerne vokser, og med dem de 
kommunale udgifter. Når tre kommu-
ner går sammen, så er det altid den, 
som niveaumæssigt ligger højst, der 
sætter dagsordenen.
Men så findes der naturligvis ratio-
naliseringspotentialet. Slår man tre 
kommuner sammen, så har man ligeså 
mange kommunaldirektører, og man 
behøver ikke dem alle. Så der bliver 
folk til overs. Så færre kommuner kan, 
i hvert fald på sigt, spare penge. Ud fra 
det aspekt er reformen i det mindste 
et skridt i den rigtige retning. og man 
kan glæde sig over, at udviklingen 
ikke går mod den situation, man har i 
Frankrig. Der har man 36.000 kom-
muner! ■
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22.479

Odder
21.133

Århus
294.954

Allerød
23.458

Lyngby-Taarbæk
51.611

Gentofte
68.991

Herlev
27.166

Greve
47.671

Ishøj
20.668

Vallensbæk
12.260

Brøndby
34.513

Høje-Taastrup
45.553

Albertslund
28.146

Glostrup
20.785

Hvidovre
49.863

Dragør
13.156

Tårnby
39.582

Frederiksberg
91.886

Christiansø

Helsingør
61.295

Bornholm
43.347

Københavns
502.362

FinLand har haft svært ved at gennemføre strukturreformer af politiske 
grunde. Man har koalitionsregeringer, hvor de forskellige partier har meget 
forskellige syn på strukturspørgsmålene. Derfor blev den reform, som planlagdes 
i 60-erne og 70-erne, kun en halv gennemførelse. I stedet har man løbende slået 
kommuner sammen. Alene i 90-erne forsvandt  over 30 kommuner. Finland har 
ikke noget landstingsniveau, men funktioner som sygehusvæsen drives gennem 
kommunalt samarbejde i 20 kommunalforbund.
I marts 2005 adviserede regeringen en kommunal- og servicestrukturreform, som 
skal garantere den kommunale service på langt sigt. Det er først og fremmest sy-
gehusvæsenet og gymnasieuddannelsen, som kræver større kommunale enheder, 
mellem 20.000 og 50.000 indbyggere er idealet. Ifølge loven, som gennemførtes i 
efteråret 2006, skal de strukturelle problemer traditionelt søges løst gennem øget 
kommunalt samarbejde og frivillige kommunesammenlægninger. Kommunerne 
skal gøre rede for, hvordan de har tænkt sig at gennemføre dette før sommeren 
2007. Sker der ingenting, vil regeringen tage tvangsmetoder i brug fra 2009.

i norGe har den politiske forandring også ændret strukturpolitiken. Den 
forrige regering, borgerlig, ville slå kommuner sammen. Den brød sig ikke om 
fylkeskommunerne, som svarer til landstingene. regeringen før denne, den 
forrige Stoltenberg-regering, statsliggjorde sundhedsvæsenet hurtigt og under-
ligt, hvilket indebar, at fylkeskommunerne tabte 80 pct af sine opgaver. Da Jens 
Stoltenberg kom tilbage som regeringschef i efteråret 2005, ændredes kursen 
igen. regeringen vil ganske vist fjerne fylkerne, men føre deres opgaver over til 
nye regioner. De nye regioner skal desuden overtage opgaver fra statens forskel-
lige distriktsmyndigheder, der svarer til länsstyrelserne. Alt dette skal gennemføres 
i 2010. Fra da af regner man med 10 regioner i stedet for de 19 fylkeskommuner, 
man har i dag. Allerede i forelæggelsen erklærede den norske statsminister dog, 
at kommune-nettet skal være fintmasket også i fremtiden, så kommunesammen-
lægninger lader der ikke til at blive tale om.

i SVeriGe har vi en Ansvarskomité, som skal fremlægge en betænkning i 
februar i år. Det lader dog til, at komitéen synes, at en forandring af regionerne, 
altså landstingene, er det vigtigste. Men det bliver naturligvis spændende at se, 
hvad regeringsskiftet indebærer. Moderaterne er ikke just venner af landstingene, 
men de skal sam-regere med Centerpartiet, som er for en magtdeling og et stærkt 
regionalt niveau. Det er åbenbart en af regeringsalliancens uløste spørgsmål, for 
der siges ikke meget om det i det fælles manifest, man vandt valget på. Kan man 
ikke blive enige, er det nok mest sandsynligt, at sagen udskydes med nye betænk-
ninger og derefter lade alt blive som det er.

i iSLand har staten større ansvar for velfærden og kommunerne er meget små, 
en del af dem med kun et par hundrede indbyggere. I 2005 blev det foreslået at 
reducere antallet af kommuner fra 90 til 50. Kommunerne protesterede, men på 
sigt vil antallet nok alligevel blive mindsket. Guleroden er, at staten tilbyder dem 
flere opgaver.

Så de nordiske lande er heller ikke specielt lige, når det gælder kommunal 
forvaltning. Ud fra et samarbejdssynspunkt kan det medføre problemer, især i 
sådanne områder, som er grænseoverskridende. I Skåne bekymrer man sig f. eks. 
om, hvordan de nye danske regioner kommer til at påvirke Øresundssamarbejdet, 
når modparten ikke har samme status som tidligere. og hvad vil der ske med ven-
skabsbysamarbejdet, når kommunen, man har haft som venskabsby forsvinder? ■

Hvad sker der i de andre nordiske lande?

ogSå REFoRm i gRøNLAND

Grønlands Landsstyre  planlægger en omfattende reform af den offentlige sektor og vil inden sommeren 2007 
fremlægge forslag om sammenlægning af de nuværende 18 kommuner til fire store kommuner. Systemet 
med bygdebestyrelser i hver kommune ventes opretholdt. Reformen bunder i, at en del af de 18 kommuner 
har haft det svært med at få tingene til at hænge sammen, at den samlede offentlige administration tynger 
nationalbudgettet voldsomt, at arbejdsstyrken er faldende og forpligelserne voksende.                           Red.
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Landstingssalen, Christiansborg,  
28/10 2006: ”Kære deltagere, hjertelig 
velkommen til Ungdommens  
Nordiske råd...”. 
Det er en råkold lørdag morgen, 
men indenfor er temperaturen høj, 
og salen summer forventningsfuldt, 
da Marjukka Weide byder velkom-
men til over hundrede ungdomspo-
litikere og medlemmer af nordiske 
interesseorganisationer på et smukt 
interskandinavisk. 

Det er 35. gang, Ungdommens 
Nordiske råds session bliver holdt – og 
det er første gang, jeg er med. Som 
næstformand i Foreningen Nordens 
Ungdom i Danmark har jeg fået det 
privilegium at være med til årets 
session, som foregår i København, og 
hvor unge fra hele Norden prøver 
kræfter med demokratiet over en 
weekend. Jeg deltager som observatør, 
hvilket betyder, at jeg har taleret, men 
ikke stemmeret. Det forhindrer dog 
ikke, at weekenden af og til bliver lige 
så nervepirrende som en valgkamp, 
også for mig, der står uden for selve 
valghandlingen. 

Novicer og garvede kræfter
Ungdommens Nordiske råd er en 
udløber af Nordisk råd (UNr), som 
første gang løb af stablen i Stockholm 
i 1971. Formålet med UNr er at sætte 
ungdomspolitiske spørgsmål på den 
nordiske dagsorden og at være et or-

politiker 
for en weekend
Ungdommens Nordiske Råd 2006: 
 ”Af og til lige så nervepirrende som en valgkamp”

”Jeg har lært mere om 
politiske arbejdsgange, spil 
og processer, end jeg gjorde 
i hele min skoletid. Jeg har 
fået masser af nye nordiske 
bekendtskaber. Og jeg har 
fået endnu flere argumenter 
for, hvorfor det nordiske 
samarbejde er vigtigt”.

gan for samarbejde mellem politisk en-
gagerede, nordiske unge. Deltagerne 
er en skønsom blanding af garvede 
ungdomsparlamentarikere og helt fri-
ske kræfter, og denne weekend oplever 
jeg på egen krop, at der er plads til 
alle. Stemningen er energisk og intens 
fra første færd, og de erfarne kræfter 
giver gladelig råd og viden videre til 
novicer som mig. Folk giver hånd på 
tværs af parti- og landegrænser, opfri-
sker minder fra tidligere møder rundt 
om i Norden eller spørger interesseret 
til dem, de ikke har set før. 

Fuld gang i det skandinaviske  
Før selve sessionen åbnes lørdag 
morgen, har der været seminar med 
foredrag om forskellige aspekter af 
Nordens arbejdsmarked fredagen 
igennem – kulminerende med en 
festlig, stående buffet på Frederiksberg 
rådhus. UNr-deltagerne bliver budt 
velkommen af en glad direktør for 
Frederiksberg Kommune, der ligesom 
mange af de andre ”gamle” talere 
fremhæver den ivrige snak på nordisk 
som en glædelig overraskelse. På 
UNr er der – endnu – ikke noget, der 
hedder domænetab til engelsk, med 
søndagens debat om hvalfangst som en 
markant undtagelse. Dén debat vender 
vi tilbage til nedenfor. 

På Frederiksberg rådhus opøves 
den ædle kunst ”at mingle”. Her er 
ingen siddepladser, og vi får kun 
en gaffel at spise med. Folk samles i 
små grupper for at diskutere dagens 
foredrag, forventninger til weekenden 
– og hvor man skal gå hen og drikke øl 
senere på aftenen. UNr er i høj grad 
også en social foreteelse, hvor bånd og 
kontakter knyttes og uddybes. 

Bolsjer og papirbjerge
Trods fredagens natlige udskejelser er 
alle dog veloplagte, da sessionen åbner 
lørdag morgen. Vi er placeret alt efter 
organisatorisk tilhørsforhold, og de 
fleste gumler på blå lakridsbolsjer med 

Nordens logo, en stiliseret svane, som 
fulgte med informationspapirerne 
dagen forinden. Der er mange papirer 
at holde styr på: Information om hvad-
hvem-hvor inden for UNr, detaljeret 
program, indbydelse til middag fra 
selveste statsministeren, guider til 
Københavns shoppe- og natteliv – og så 
ikke mindst den omfangsrige samling 
af resolutionsforslag, der i lørdagens 
løb vokser til 25 styk. 
resolutionerne er i sidste ende det, vi 
er kommet her for. De skal diskuteres, 
formuleres og vurderes, før der skal 
stemmes om, hvilke der skal videre 
til Nordisk råds session, som løber af 
stablen i dagene efter UNr. og det er 
i diskussionerne om resolutionerne, 
at forskellighederne virkelig begyn-
der at vise sig. Hele fredag og lørdag 
formiddag har vi oplevet og hørt fra 
talere, hvor ens, vi er i Norden. Men på 
vigtige punkter er der undtagelser. Det 
viser især søndagens debatter. 

Den første sejr
De første resolutionsforslag går ube-
sværet igennem. Det er åbenbart svært 
at være uenig i vigtigheden af at øge 
indsatsen for at hverve organdonorer, 
eller at der skal større fokus på godt 
arbejdsmiljø i fremtidens Norden. Da 
resolution nr. 7 skal behandles, stiger 

spændingen i vores lille delegation. 
resolutionen handler nemlig om at 
sikre kontinuitet i bevillingerne til 
Nordjobb og er stillet af Mette Heide 
og Freyja Finnsdóttir for FNUF. efter 
lidt debat frem og tilbage går resolutio-
nen igennem, og vi giver hinanden ►   

aF aSTRiD RavN SKOvSE

”Hele fredag og lørdag 
formiddag har vi oplevet 
og hørt fra talere, hvor 
ens, vi er i Norden. Men 
på vigtige punkter er der 
undtagelser”.



NORDEN NU Nr. 1 jaNuar 2007 1�

politiker 
for en weekend

► et klap på skulderen og føler, at en 
lille sejr er vundet. 
For mit eget vedkommende er det 
en stor glæde, da resolution nr. 18 
vedtages. Her har jeg selv med min 
arbejdsgruppe i løbet af lørdag for-
middag været med til at formulere et 
ændringsforslag, så resolutionen slår 
fast, at vi skal holde vore respektive 
regeringer fast på, at de vitterlig lever 
op til den nye, nordiske sprogdeklara-
tion, der blev underskrevet i september 
af de nordiske undervisningsministre. 
Sprogfællesskabets beståen er en 
sag, der ligger mig meget på sinde i 
mit faglige og private engagement i 
det nordiske, og alle tiltag, der kan 
hjælpe det på vej, hilser jeg mere end 
velkommen.

16 års stemmeret?
Først ved resolutionsforslag nr. 11 
begynder diskussionerne for alvor. 
resolutionen handler om, hvorvidt 
unge skal have stemmeret allerede fra 
de er 16, og den bringer folks ideologi-
ske sindelag helt op til overfladen. Den 

både kyndige og myndige ordstyrer sør-
ger for, hele tiden at holde talerlisten 
opdateret og at minde folk om, hvor 
lang tid, de har til indlæg, replikker, 
sagsoplysninger og tekniske spørgsmål. 
Samtidig er han mand for at løsne 
spændte stemninger op på ingen tid 
med velplacerede kommentarer. 

hvaler og retorik
resolutionsforslaget ender med at 
blive forkastet, men nu er scenen åbnet 
for de mere intense diskussioner. Den 
helt store gyser er dog meget strategisk 
placeret helt til sidst i afstemnings-
runden søndag eftermiddag. Her skal 
der stemmes om to modstridende 
resolutioner, hvoraf den ene anbefaler 
at genoptage hvalfangsten i de nordi-
ske farvande, den anden fraråder det. 
Tonen bliver skærpet mellem de to 
fløje diskussionen igennem og ender 
med, at ordstyreren må indprente par-
terne at tale pænt til hinanden og ikke 
beskylde hinanden for løgnagtigheder 
eller bruge udtryk som ”bullshit”. Alle 
i salen bliver grebet af stemningen, 

Mad fra Norden skal profileres i et nyt projekt, som Nordisk Ministerråd sætter i 
gang. Viden om nordiske råvarer og færdigvarer skal styrkes i et stadig mere 
globaliseret mad- og turisme-marked, meddeler Nordisk Ministerråd.
Det er i erkendelsen af, at identitet og kundskab om nordiske råvarer og færdig-
varer savnes, at fødevareministrene i Norden har vedtaget at igangsætte projekt 
”Ny nordisk mad.” Her skal Norden profilere sig med en madkultur, som har 
enkle, sikre og velsmagende produkter. 
Projektet skal fremme forståelsen for det enkelte lands traditions-fødevarer fra 
hav og land, fremme madkulturen og styrke fødevaremarkedet. Projektet skal 
også fremme særlige karakteristika i nordisk mad og fødevareproduktion og 
markere Norden internationalt.
Nordisk InnovationsCenter skal bidrage til at styrke nordisk konkurrence- og in-
novationsevne i skæringspunktet mellem mad, kultur, oplevelse og turisme. Dette 
gør vi ved at finansiere fællesnordiske projekter.
Målsætningen er at iværksætte fem-seks projekter med bred nordisk deltagelse, 
som ventes at resultere i:

• Nye koncepter, produkter eller tjenester
• Nye salgs- og distributionsformer
• Nye samarbejds-konstellationer 

Projektene skal have udgangspunkt i nordiske råvarer, ingredienser og 
traditioner. 
Satsningen er en del af Nordisk Ministerråds program for Ny Nordisk Mad. 
Se også:  http://www.norden.org/jord_skog/nordisk_mat/sk/index.asp
Ansøg om støtte på: http://www.nordicinnovation.net/

støtte til satsning 
på nye nordiske fødevarer

også jeg selv, der i diskussionens løb, 
efterhånden som argumenter frem-
sættes, angribes og forsvares, ændrer 
holdning op til flere gange. Jeg ender 
med at holde med ”anbefalerfløjen”, 
og havde jeg tippet på deres sejr, ville 
jeg være gået fra salen som en rig 
kvinde. I stedet må jeg nøjes med at 
tage fra Christiansborg rig på oplevel-
ser og erfaringer. 

Vi ses til næste år...
For en novice som jeg har det været 
en øjenåbner at være med til UNr´s 
session anno 2006. Jeg har lært mere 
om politiske arbejdsgange, spil og 
processer, end jeg gjorde i hele min 
skoletid. Jeg har fået masser af nye 
nordiske bekendtskaber. og jeg har 
fået endnu flere argumenter for, 
hvorfor det nordiske samarbejde er 
vigtigt. Jeg håber, at jeg også kan del-
tage næste år – og dermed selv være 
med til at forklare ”de nye”, hvad ord 
som ”resolution”, ”arbejdsgruppe” og 
”observatør” dækker over. ■



NORDEN NU Nr. 1 jaNuar 20071�

Halldór Ásgrímsson, tidli-
gere statsminister i Island, er fra 
nytår ny generalsekretær for Nordisk 
Ministerråds Sekretariat. Han afløser 
Per Unckel.
Norges statsminister Jens Stoltenberg 
har udtalt, at det havde været et svært 
valg mellem to dygtige kandidater. 
Den anden kandidat var Jan-erik 
enestam, finsk minister for miljø 
og nordisk samarbejde. Selv om der 
ikke formelt er et rotationsprin-
cip, så havde det været afgørende, 
at Island aldrig tidligere har haft 
generalsekretærposten.
Halldór Ásgrímsson (1947) var statsmi-
nister i Island 2004-06, da han afløstes 
af Geir H. Haarde. 

Jens Stoltenberg  (Norge havde 
formandskabet i Nordisk råd 2006) 
har takket den afgående generalsekre-
tær Per Unckel for at have udbygget 
og effektiviseret det nordiske samar-
bejde, som de nordiske statsministre 
prioriterer højt. Per Unckel bliver ny 
landshøvding i Stockholms len fra 
nytår. Han efterfølger Mats Hellström.
Ved en sammenkomst på Frederiks 
Bastion i december tog Foreningen 
NorDeN i Danmark afsked med Per 

Nordiske folk på nye poster

Halldor Asgrimsson

Unckel som en god samarbejdspartner, 
og Unckel sagde ved den lejlighed bl. 
a., at to erfaringer tager han med sig 
hjem til Sverige: - Jeg har lært, at nor-
disk samarbejde skal have en konkret 
(og kontant) nytteværdi. ellers kan 
man ikke trække tilstrækkelig støtte 
og helhjertet medvirken til sagen fra 
f. eks. erhvervslivet. Han havde også 
erfaret, at flest mulige nordiske parla-
mentarikere bør inddrages ansvarligt 
i det politiske samarbejde. Det er ikke 
nok, at det mere eller mindre er den 
samme lille flok, der hele tiden udgør 
kernen i arbejdet. Alle må inddrages, 
og med et ansvar. 

Karen bue
Generalsekretær for Foreningerne 
Nordens Forbund, Karen Bue, forlod 
med årsskiftet forbundets kontor i 
Malmö for at overtage direktørstolen 
i Nordisk Kulturfond. Karen Bue har 
været chef for Malmö-kontoret  
siden 2003.
Hun afløser mats jönsson, der 
efter syv år i Danmark vender tilbage 
til Stockholm for at blive direktør for 
Foreningen Norden i Sverige. Han 
afløser her Anders Ljunggren. ■ 

Per Unckel Karen Bue
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aF hENRiK haGEMaNN

I Nordisk råd har man i længere tid 
været optaget af at der er behov for en 
ny samlet sprogpolitik i det nordiske 
samarbejde. De nordiske lande er alle 
under den samme stærke påvirkning af 
engelsk, hvad der også har været med 
til at påvirke synet på nabosprog og 
nabosprogsforståelse i Norden.

Hvorfor?
Den massive engelske indflydelse har 
dels ført til at en række sprogsfærer i 
Norden, såkaldte domæner, er på vej 
til at have engelsk som dominerende 
sprog (forskning, videregående 
undervisning, internationale 
erhvervsvirksomheder) – det kalder 
man domænetab – dels betydet, at 
engelsk er blevet så nært for de fleste 
både i kraft af den intensiverede 
undervisning og i kraft af den 
store mængde engelsksprogede tv-
udsendelser.
respekten for at bevare og udvikle de 
nordiske sprog på alle områder er ble-
vet mindre, samtidig med at vi tror vi 
er meget, meget bedre til engelsk end 
vi faktisk er. Vore engelskkompetencer 
er groft overvurderede; realiteten er, at 
en veluddannet nordbo har en kompe-
tence på engelsk som svarer til en gen-
nemsnitlig 12-årig engelsk skoleelevs 
sproglige kompetence!
Det er også blevet stadig tydeligere at 
den indbyrdes nordiske sprogforståelse 
på en gang er en forudsætning for 
og støttes af vort tætte, næsten intime 
samarbejde i Norden. Det nordiske 
samarbejde er først og fremmest en 
masse netværk, og netværk lever, når 
man også sprogligt har let ved at forstå 
hinanden.
Behovet for en sammenhængende 
overordnet nordisk sprogpolitik har 
været tydeligt.

Hvad?
Allerede for tre år siden bad Nordisk 
råd om at der måtte blive udarbejdet 
en plan for en reel fornyelse af nordisk 

vi overvurderer vore
kompetencer i engelsk
En ny nordisk sprogdeklaration er vedtaget

sprogpolitik. Den skulle bl.a. tage 
bestik af den stigende internationalise-
ring, af at de nordiske sprog på nogle 
områder er under pres udefra, og af at 
nabosprogsforståelsen trænger til en 
’ansigtsløftning’. Det kræver ikke ret 
meget sprogligt set at få udvidet sit mo-
dersmåls rækkevidde fra at omfatte ca. 
fem millioner mennesker til at omfatte 
ca. 20 millioner!
Den nordiske sprogdeklaration er en 
meget væsentlig kulturpolitisk begiven-
hed. Tænk at fem lande og tre selvsty-
rende områder har kunnet samles om 
vigtige fælles hovedpunkter i noget 
så nationalt som sprogpolitik! Det er 
Nordens Sprogråd der har lavet det 
solide arbejde med udformningen.
Indledningsvis hedder det: 
”Utgångspunkten för den nordiska 
språkpolitiken är att Nordens språk är 
och förblir starka och levande, att de 
som är samhällsbärande språk förblir 
samhällsbärande och att det nordiska 
samarbetet även fortsättningsvis bedrivs 
på de skandinaviska språken, d.v.s. 
danska, norska och svenska.” 

Det slås videre fast at alle nordboer 
har følgende grundlæggende sproglige 
rettigheder: 
- att tillägna sig ett samhällsbärande 
språk i tal och skrift, så att de kan delta 
i samhällslivet, 
- att tillägna sig förståelse av och 
kunskaper i ett skandinaviskt språk och 
förståelse av de övriga skandinaviska 
språken, så att de kan ta del i den 
nordiska språkgemenskapen, 
- att tillägna sig språk med interna-
tionell räckvidd så att de kan delta i 
utvecklingen av det internationella 
samfundet, 
- att bevara och utveckla sitt modersmål 
och sitt nationella minoritetsspråk. 

På baggrund af disse rettigheder præci-
seres fem mål for nordisk sprogpolitik: 
- att alla nordbor kan läsa och skriva 
det eller de språk som fungerar som 
samhällsbärande i det område där de 
bor, 
- att alla nordbor kan kommunicera 

med varandra, i första hand på ett 
skandinaviskt språk, 
- att alla nordbor har grundläggande 
kunskaper om språkliga rättigheter 
i Norden och om språksituationen i 
Norden, 
- att alla nordbor har mycket goda 
kunskaper i minst ett språk med inter-
nationell räckvidd och goda kunskaper i 
ytterligare ett främmande språk, 
- att alla nordbor har allmänna kuns-
kaper om vad språket är och hur det 
fungerar. 

For at nå disse mål vil kultur- og uddan-
nelsesministrene arbejde med følgende 
fire spørgsmål/områder: 
- sprogforståelse 
- parallelsproglighed
- flersproglighed 
- Norden som sproglig foregangsregion.

Hvad nu?
I Nordisk råd blev Nordisk Ministerråds 
forslag til en sprogdeklaration behand-
let ved sessionen i København den 31. 
oktober – 2. november sidste år. Her var 
der naturligvis glæde over at det var lyk-
kedes at samle alle regeringerne bag så 
markante formuleringer som der trods 
alt er tale om.
Skeptikerne synes selvfølgelig at 
deklarationen også burde være juridisk 
bindende. 
I Foreningen NorDeN bør vi imidler-
tid efter min opfattelse tage afsæt i at 
deklarationen har en stor symbol- og 
signalværdi, og at de ministre, der har 
været med til at træffe beslutning om 
deklarationen, også må være forplig-
tede til at arbejde for at føre den ud i 
livet. 
For os i Foreningen NorDeN bliver 
det afgørende at presse på for at nabo-
sprogforståelsen forbedres. Det skal vi 
nok finde metoder til! ■

Ministerrådsforslaget og betænk-
ningen fra Nordisk råds Kultur- og 
Uddannelsesudvalg kan man se på: 
http://www.norden.org/sagsarkiv/
docs/Bet_B245sprakdeklaration.pdf 
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aktivitetsprogrammer 2007

oBS: tilmelding to dage før 
møderne på tlf. 5665 2380: hanne 
Knöchel,  5665 6211: ole Nybjerg,
5665 939: maria Jakobsen.

mAN 15 JAN
Foredrag om ”de hvide busser”, ved Hans 
Sode Madsen, Køge.
mødested: musikcafeen, 
teaterbygningen, Køge, kl. 19.

oNS 14 FEB 
Foredrag ved skuespiller og balletdanser 
Jens Brenaa om ”Teatertourné på 
hundeslæde”. Om at rejse Grønland 
tyndt og om teater i forsamlingshus, 
skibssalon, skolestuer og kantiner.
mødested: galleriet, 
teaterbygningen, Køge, kl. 19.

oNS 14 mAR 
Generalforsamling og foredrag ved Palle 
Nielsen om søkortdirektør og spion Jens 
Sørensen, Køge. Spisning: 2 x sild, varm 
ret, gl. ost og kaffe, kr. 100.-. 
mødested: Køge marineforening, 
Carlsensvej 2, Køge, kl. 19.

JUNi 
Spændende haver et sted i Køge.
Der påregnes vennemøde i Køge i 
sommeren 2007.

StrUer-VinderUP

Formand: Birgit østergaard, 
Frejasvej 10, 7600 Struer. 
tlf 9785 0578.

toR 11 JAN 
”De gode, de onde og dem fra Lolland”. 
Vibs og Knud Jørgensen, Mejdal, tager 
os med på en kulturel, sangbar og 
historisk tur rundt på Lolland. Inkl. kaffe-
bord kr. 25.-
mødested: 
gimsinghoved kl. 1930.

mAN 26 FEB  
Nordisk Madkultur. Struer Grand Hotel 
serverer en spændende norsk tre retters 
menu. Svend O. Kristensen underholder 

med visesang. Pris: 175 kr. pr. person 
(ekskl. drikkevarer)
Tilmelding senest 10 FEB: Tlf 9785 0578 
eller 9784 1865.
mødested: grand hotel,  
Struer, kl. 1830.

mAN 12 mAR 
”Midnatssol på Nordkalotten”. Bibliotekar 
Gudrun Ring Wiwe, Herning, fortæller og 
viser lysbilleder fra midnatssolens land. 
Mødet slutter med foreningens ordinære 
generalforsamling.
Foreningen er vært ved et lettere 
traktement.
mødested: gimsinghoved kl. 1930.

mAN 16 ApR 
De danske hertugdømmer. Som optakt 
til turen til Ditmarsken  (se nedenfor) 
fortæller lektor, cand. mag. Hans Bjørn, 
Århus, den spændende historie bag 
de danske hertugdømmer Slesvig 
og Holsten og  bonde-republikken 
Ditmarsken. Alle er velkomne. Pris inkl. 
kaffebord: kr. 35.-
mødested: gimsinghoved kl. 1930.

tiR 24 ApR
Operatur til København.Den længe 
planlagte operatur gennemføres i 
dagene 24-25 april. Vi skal 
se operetten ”Flagermusen”. Desuden 
rundvisning i operaen og besøg på 
Frederiks Bastion (Foreningen NORDEN). 
Pris kr. 2.342.-. Tillæg for enkeltrum kr. 
275.-, inkl. bustur, hotelovernatning, 
operabillet og alle måltider.Tilmelding 
snarest til tlf. 9785 0578 eller 9784 1865.
mødested: Struer Banegård kl. 06.

toR 03 – SøN 06 mAJ
Tur til Ditmarsken i de gamle danske 
hertugdømmer syd for grænsen. Der 
overnattes i Friedrichstadt. Besøg i 
Tønning, Heide, Hemmingsted, Meldorf. , 
Kielerkanalens udmunding i Brunsbüttel, 
Glückstadt (to overnatninger), Itzehoe og 
Stade. Hjemkomst sent søndag.  
Pris ca kr. 1950.- inkl bus, hoteller, 
måltider, entreer. Tillæg for enkeltv. Kr 
300.-. Tilmelding: Kurt Petersen,  
tlf 9784 1865 el 4081 3766.

HerninG 

Formand: Carsten Dalgaard, 
Kirkegade 95B, 7430 ikast,
tlf. 9715 5851.
til møderne er entreen inkl. kaffe  
kr. 40.- , ikke-medlemmer kr. 50.-, 
med mindre andet er nævnt.

tiR 16 JAN
Finsk kulturaften med foredrag m.v. ved 
Karin Guldbæk-Ahvo, Horne ved Fåborg, 
der er finsk gift og i en årrække har boet i 
og undervist i Finland. Finsk kage.
mødested: 
herning Friskole kl. 1930.

mAN 19 FEB
Nordisk samarbejde gennem tiderne. 
Kristen Touborg, MF, SF, fortæller om 
samarbejdets historie og om sit arbejde i 
Nordisk Råd, derefter mulighed for debat.
mødested: herning Friskole kl. 1930

tiR 13 mAR
Årsmøde med generalforsamling. 
Underholdning ved Ikast Kirkes Kor, 
dir. Gudmund Mortensen. Kaffe og 
lodtrækning.
mødested: 
herning Friskole kl. 1930.

FRE 13 ApR
Viseaften. Evert Taube-kabaret-koncert 
m/ Teatret Optimis: Sålænge skuden kan 
gå. Allan Høier synger, Allan Thorsgaard 
spiller guitar. I samarb. m. Herning 
Musikskole. Pris kr. 75.-, ikke-medlemmer 
kr 90.-, inkl. ost/rødvin.
mødested: 
herning musikskole kl. 1930.

LøR 12 mAJ
Tur til København. Se om turen i 
Nyhedsbrevet.

KØGe 

Formand: ole Nybjerg, Auningvej 5, 
4600 Køge, tlf 5665 6211.
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SAMERNES VINTERMARKED 
I JOKKMOKK

NORD FOR POLARCIKLEN I SVENSK LAPPLAND
27. JANUAR - 5. FEBRUAR 2007

Siden 1605 har der været afholdt marked i Jokkmokk på foranledning af Kong  
Karl d. IX, oprindeligt for at lette skatteinddrivningen til den svenske krone og  
for at kristne samerne.
I dag afholdes der stadig marked! Et overflødighedshorn af kulturelle, musikalske og 
kunstneriske oplevelser samt et udendørs marked der kan tage pusten fra enhver.  
Mere end 500 boder med alt fra det smukkeste samesløjd til dybfrosne flødeboller. 
Dagene inden markedet bruges på langtur i den smukke  arktiske  vinter, besøg hos  
lokale kunstnere, byvandring, besøg på Ájtte, svensk fjeld- og samemuseum m.m.
Vi bor på Hotel Gästis lige midt i hjertet af Jokkmokk og i umiddelbar tilknytning til 
markedspladsen. Rejsen foregår med tog.

www.jokkmokksmarknad.com

Rejsen 2008 vil finde sted fra den 2. februar til den 11. februar.

Hotel:
Hotel Gästis
0046 - 971 100 12
info@hotell-gastis.com
www.hotell-gastis.com

Teknisk arrangør:
SN-Resor, Jokkmokk
0046 - 971 582 22
bis@snr.se
www.snr.se

Pris:
10.825,00 DKK pr. pers i dv.
12.105,00 DKK pr. pers i ev.

Rejseleder/info tilmelding:
Mette Rubin
Krügersvej 10 st.th.
5000 Odense C
63 12 20 36 / 20 62 39 59
metterubin@galnet.dk
www.sn-rejser.dk

Afsender:
KLS PortoService ApS
Postboks 9490

B

Magasinpost
ID-nr. 46517

Ændringer vedrørende abonnement
tlf. 3542 6325, emai: suzanne@foreningen-norden.dk

tuborg-donation til Frederiks bastion
Tuborgsfondet har i forbindelse med sit 75 års jubilæum overrakt Frederiks Bastion 165.000 kr. til indkøb af lyd- og billedudstyr. Beløbet 
blev overrakt af direktør for Tuborgfondet Finn Terkelsen på Frederiks Bastion. ”Vi er meget taknemmelige over, at Tuborgfondet har støttet 
os. Med det nye udstyr får Frederiks Bastion mulighed for at gennemføre konferencer og kulturarrangementer på betydeligt højere teknisk 
niveau en tidligere. Det glæder vi os meget over”, siger bastionens projektleder, Jesper Boysen, der iøvrigt samtidigt med tilfredshed 
noterer, at stadig flere lokalafdelinger fra hele landet besøger Frederiks Bastion. På billedet ses fra venstre Jesper Boysen, Finn Terkelsen, 
Foreningen NORDENs generalsekretær Peter Jon Larsen og bogholder Maj-Britt Skovbo Hansen, Foreningen NORDENs Landskontor.


