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0. Innledning
Norge overtok sekretariatet for det nordiske samarbei-
det  januar 2001, og har fra samme tidspunkt hatt for-
mannskapet i Nordisk Samarbeidskomité.

Sekretariatet har ansvar for å følge opp arbeidet mellom 
de årlige møtene i Nordisk Samarbeidskomité. 

Nordisk Samarbeidskomité skal ifølge retningslinjene 
også følge opp de beslutninger som blir tatt på Nordisk 
Speiderkonferanse. Samarbeidskomiteen skal påse at 
de arrangementene som står på virksomhetsplanen blir 
fulgt opp, og koordinere arbeidet i 3-års perioden mel-
lom en speiderkonferanse og den neste.

Denne rapporten gir en oversikt over det nordiske sam-
arbeidet i perioden fra Nordisk speiderkonferanse i Kø-
benhavn 2000 til Nordisk speiderkonferansen i Oslo 
2003.

1. Det nordiske speidersamarbeidet
Gjennom mange år har vi hatt diskusjoner om hva det 
nordiske speidersamarbeidet skal være, hvilke pro-
gramaktiviteter som skal tilbys og hvor stort aktivitets-
nivå vi skal ha. 

Meningene har vært delte, og det har vært stor sprik i 
ønsker om arrangementer. Det man var enige om i for-
rige 3-års periode, var at tiden var inne til å legge saken 
fram til diskusjon på neste speiderkonferanse. 

På Nordisk speiderkonferanse i 2000 var dette en vik-
tig sak. Konferansen vedtok en visjon og mål for det 
nordiske speidersamarbeidet. I nordisk ånd ble målene 
skrevet på ulike nordiske språk: 

Vision

Spejder möter scout
Betyder att det nordiska scoutsamarbetet stärker den 
enskilde scoutens tolerans och förståelse för andra kul-
turer och engagemang för internationella frågor.

Forbund möter korps
Betyder et aktivt erfarenhetsutbyte mellan förbunden i 
de nordiska länderna där det är naturlig att viktiga frå-
gor diskuteras.

Skátun möter samfunn
Betyder att scoutrörelsen i Norden är stark på den nor-
diska, europeiska och globala ungdomspolitiska arenan 
och en trovärdig partner till myndigheter och organisa-
tioner, eftersom den är en ungdomsrörelse där unga kan 
uttrycka vad de vill och behöver.

Mål
För att nå vår vision har följande mål för den komman-
de treårsperioden satts:

Spejder möter scout:
• Alla scouter i Norden ska få ett erbjudande om att 
delta i nordiska scoutaktiviteter
• Alla förbund bjuder in övriga nordiska scoutförbund 
till alla sina öppna aktiviteter
• Ett informationsnätverk etableras

Forbund möter korps
• Alla förbund bjuder in övriga nordiska scoutförbund 
til alla sina öppna aktiviteter
• Mötesplatser för erfarenhetsutbyte skapas för olika 
grupper innom förbunden
• Informationsspridningen mellan de nordiska scout-
förbunden utvecklas

Skátun möter samfunn
• Scoutförbunden deltar i den samhällspolitiska dis-
kussionen
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• Det nordiska scoutsamarbetet stärker respektive för-
bund i förhållande till Nordiska Rådet, myndigheter 
och organisationer i de olika länderna
• Scoutförbunden arbetar för att inkludera nya medb-
orgare i verksamheten

Har vi nådd målene? Har det nordiske speidersamarbei-
det utviklet seg i ønsket retning? 

Vi vil i et eget avsnitt i denne rapporten komme til-
bake til evaluering av 3-års perioden og vurdering av 
måloppnåelse.

2. Nordisk samarbeidskomite
Etter Nordisk speiderkonferanse i Danmark i 2000, har 
det vært til dels store utskiftninger i Nordisk Samar-
beidskomite.

Medlemmer i Nordisk 
samarbeidskomite 2000-2003:
Pigespejdernes Fællesråd Danmark:
Lone Møller-Hansen  (til 2002)
Mette Lange 

Fællesrådet for Danmarks drengespejdere:
Jørgen Guldborg-Rasmussen (til 2002)
Claus Rantzau

Svenska Scoutrådet:
Katarina Johansson (til 2002)
Monica Andersson

Johan Strid (til 2002)
Göran Hägerdal

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter:
Jonna Sahala (til 2001)
Terhi Salminen

Petri Kaukiainen
Sampo Lappalainen

Föroya Skótarad:
Charlotta Thorsteinsson (til 2001)
Durita Tausen

Palli Mortensen

Bandalag íslenskra skáta:
Hadla Helgadóttir
Ólafur Ásgeirsson

Fellesrådet for speiderpiker i Norge:
Marianne Hov (til 2002)
Eli Gullichsen

Norges speiderforbund:
Morten Günther (til 2002)
Carsten H. P. Johansen  

For sekretariatet:
Bodil Tærud Day, Norges speiderforbund

De nordiske medlemmene i Europa-komiteene og ver-
denskomiteene, har vært invitert til  møtene i Nordisk 
Samarbeidskomité. I siste periode har vi hatt følgende 
personer i de ulike komiteene:

Wagggs Europa:
Hanna Lindquist, Finland ( til 2001)
Solbritt Christiansen, Danmark (fra 2001)

Wosm Europa:
Per Hylander, Danmark (til 2001)
Johan Strid, Sverige 

Wagggs Verden:
Eldrid K. Midttun, Norge (til 2002)
Mette Grønvold, Danmark (fra 2002)

Wosm Verden:
Stein Løvold, Norge (til 2002)

Møter i samarbeidskomiteen
Samarbeidskomiteen møtes fast en gang hvert år, i be-
gynnelsen av september. I Danmark i 2000, på Færøy-
ene i 2001 og i Finland i 2002. Disse møtene har vært 
tradisjonelle møter hvor man går gjennom avholdte ar-
rangementer i året som gikk og diskuterer kommende 
arrangementer. Det foregår også en nyttig erfaringsut-
veksling og gjensidig informasjon om utviklingen i det 
enkelte land på disse møtene. 

I tillegg hadde komiteen et møte i forkant av europa-
konferansen i Praha sommeren 2001. På dette møtet 
var nordisk kandidat til verdenskomitevalgene i 2002 
hovedtema.

3. Sekretariatet 
Sekretariatet i Nordisk samarbeidskomité har i denne 
perioden ligget hos Norges speiderforbund. Sekretær 
har vært Bodil Tærud Day. 

Sekretariatets oppgave er i første rekke å følge opp ko-
miteens arbeid, og være bindeledd mellom komiteen, 
de nordiske forbundene og de nordiske politiske orga-
nene.

Sekretariatet har i denne perioden sendt ut informasjon 
til alle forbundene ved behov i stedet for regelmessige 
utsendelser. Det ha også vært kommunisert med enkelt 
forbund og enkelt personer. 
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Hjemmesidene
www.speidereinorden.org ble opprettet da Norge 
overtok sekretariatet. 

Hjemmesidene er først og fremst ment som en doku-
mentsamling av referater, innkallinger og lignende. 
Hjemmesidene inneholder referater fra komiteens mø-
ter, linker til de nordiske speiderforbundene, og epost-
adresser til komiteens medlemmer.

4. Økonomi
Det nordiske samarbeidet støttes av Nordisk Råd gjen-
nom Nordisk Ungdomskomité i København. 

Nordisk samarbeidskomité får støtte til driften av ko-
miteen (møte, kommunikasjon etc.)gjennom organisa-
sjonsstøtte fra Nordisk Ungdomskomité. Støtten er på 
ca 150 000 NOK i året.

De ulike arrangementene støttes også av Nordisk Ung-
domskomite. Nytt for denne perioden er at all økono-
misk oppfølging for arrangementer også skal gå gjen-
nom samarbeidskomiteens sekretariat. Sekretariatet 
vidreformidler søknader om støtte og følger opp med 
hensyn til rapporter og regnskap. Dette gjøres både for  
de arrangementene som har stått på virksomhetspla-
nen, og for noen andre lokale prosjekter. 

Flere av prosjektstøtte søknadene har fått avslag på 
grunn av begrensede bevilgninger.

5. Nordiske møteplasser

Nordiske møter i forbindelse med 
Europa- og verdenskonferanser
Det ble arrangert møter for alle de nordiske delegatene 
ved de to verdenskonferansene i henholdsvis Manila og 
Thessaloniki i 2002. I tillegg hadde samarbeidskomite-
en møte i forbindelse med europakonferansene i 2001. 

Vi skal ikke undervurdere betydningen av å ha et slikt 
nordisk forum i tilknytting til de store konferansene. 
Delegatene kan møtes og drøfte felles problemstil-
linger. Vi har også hatt behov for å se på saker som 
skal opp på konferansene. Om vi ikke alltid kommer 
fram til de samme løsningene, er det viktig å utveksle 
ideer og erfaringer i saker som har felles interesse for 
forbundene/landene.

I forbindelse med valg både hos WAGGGS og hos 
WOSM, har vi fått en økt fokus på markedsføring av 
kandidatene. Skal vi lykkes med å få valgt inn kandida-
ter fra Norden, er vi avhengig av samarbeid og koordi-
nering av promotion fra de nordiske landene.

I Praha, Manila og Thessaloniki var det dessuten felles 
mottakelser for å takke utgående medlemmer av komi-
teene og gratulere nye medlemmer med valget til Eu-
ropa- og verdenskomiteene. 

Nye nordiske møteplasser
Det har i perioden vært flere nordiske møter som ikke 
har vært arrangert av Nordisk samarbeidskomite. Disse 
møtene har i stor grad vært av speiderpolitisk art. Mø-
tene har vært innkalt på to-tre måneders varsel av de 
enkelte speiderforbund/fellesråd som tar initiativet. (De 
fleste gangene har det vært luftet blant IC-ene om man 
er interessert i å møtes før innkallingene ble sendt.)

Oversikten viser at det har vært flere møter med 
Wosm-saker som tema enn Wagggs-saker som tema. 
Dette skyldes først og fremst at forholdene i Wosm de 
siste årene har ført til behov for de ulike forbundene/
fellesrådene å møtes for å utveksle synspunkter og 
samkjøre utsagn. Møtene har de fleste gangene gått 
over én dag. 

Stockholm februar 2001: Møte om Beresford-rappor-
ten Fact-finding study om forholdet mellom Waggggs 
og Wosm. 
 Deltagere både fra Wagggs og Wosm-sidene i de uli-
ke landene. Arrangør: Svenska Scoutrådet.

København desember 2001: Møte med Garnet de la 
Hunt, daværende formann i Wosms verdenskomite. Te-
maer: Wosms situasjon, forholdet til Wagggs og McK-
insey-rapporten om Wosms verdenskontor.
 Deltagere fra Wosm-siden i de ulike landene. Arran-
gør: Fellesrådet for Danmarks Drengespejdere.

Oslo, juni 2002:  Møte om Wosms verdenskonferanse 
i Thessaloniki. (Tilsvarende møte var tenkt på Wagggs-
siden, men ble droppet da det ble europeisk møte i Kø-
benhavn i april 2002.)
 Deltagere fra Wosm-siden i de ulike landene. Arran-
gør: Norges speiderforbund

Stockholm september 2002: Møte med Marie-Louise 
Correa, ny leder av Wosms verdenskomite. Temaet var 
en orientering om speiderarbeidet i Norden, samt dis-
kusjon om arbeidet i Wosm de neste tre årene.
 Deltagere fra Wosm-siden i de ulike landene. Arran-
gør: Svenska Scoutrådet.

København, januar 2003: Møte med Walter Hofstet-
ter, medlem i Wosms verdenskomite. 
 Deltagere fra Wosm-siden i de ulike landene. Felles-
rådet for Danmarks Drengespejdere.

Møtene har i tillegg til hovedtemaet også vært en nyttig 
arena for erfaringsutveksling mellom de nordiske lan-
dene. Deltagerne på møtene har gitt uttrykk for at mø-
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teformen er nyttig og gir god mulighet til samarbeide. 
Erfaringene viser at møteformen godt kan utvides til 
andre typer diskusjoner, for eksempel innen ledertre-
ning og program.

6. Arrangementer og aktiviteter på 
virksomhetsplanen

Ung i Norden
Sverige 2.-6.januar 2002
24 deltakere fra Danmark, Norge, Sverige, Finland og 
Tyskland

I evalueringen påpekte deltagerne at viktigste resultat 
var:
• å ha skapt en kontakt mellom speidere i de nordiske 
landene
• arrangementet har bidradd til økt forståelse for de 
ulike forbundene/landene
• at vi har diskutert ungdommer og innflytelse
 

Prosjektgruppen var fornøyd med gjennomføringen 
av arrangementet, og fra prosjektgruppens egen evalu-
ering tar vi også med noen punkter:

- De nordiske landene har ulik aldersinndeling, dette 
kan være litt problematisk med hensyn til hvem man 
skal henvende seg til. (Aldersgruppen 16-22 eller 16-
25?)
- Deltakerne var fornøyde med programmet, helgen 
var en blanding av diskusjon, forelesninger og prak-
tiske øvinger, samt leker. Deltakerne diskuterte bl.a. 
speiding og alkohol, religion og speideruniform.
- Deltakerne savnet flere deltakere.

Nordisk ledertrenerkurs (NLK)
Norge 31. juli-4. august 2002. 
16 deltagere fra Island, Finland, Sverige, Norge, Dan-
mark og Færøyene.
Kurset var noe kortere enn tidligere NLK. Det har ofte 
vært vanskelig å få deltakere som er villige til å bruke 
en uke av sin ferie, derfor ville prosjektgruppen denne 
gangen tilby et noe kortere kurs. 

Deltakerne sier selv om resultatet:
• faglig oppdatering
• erfaringsutveksling
• bygd nye nettverk, konkrete planer om videre nordisk 
samarbeid

Kommentarer:
På NLK 1998 og i 2000 forflyttet deltakerne seg i lø-
pet av kurset. Dette ble positivt evaluert av deltakerne. 
Samme ramme ble derfor valgt for NLK i Norge.

Erfaringene fra tidligere kurs var at det å ha prosjek-
ter i forkant eller etterkant av kurset, hadde begrenset 
verdi. Derfor ble det ikke lagt inn prosjekt i forbindelse 
med NLK 2002. NLK ble konkretisert til: Norge – lek 
– kunnskap.

• Egen hjemmeside for kurset ble opprettet for å kunne 
legge ut informasjon. Elektroniske nyhetsbrev fungerte 
greit.
• Prosjektgruppen valgte å åpne for å bruke engelsk i 
gruppediskusjoner. Det var deltakere som ikke beher-
sket engelsk godt nok til å kunne følge en innledning 
på engelsk og det var deltakere som ikke forsto skan-
dinavisk godt nok til å følge en innledning  på svensk, 
dansk eller norsk. Engelsk ble benyttet i gruppedisku-
sjoner hvis det var mest hensiktsmessig (ut fra deltaker-
nes behov).
• Prosjektgruppen sier det er vanskelig å skape et kurs 
som gir faglig utvikling og inspirasjon når deltaker-
gruppen er så ”bred” (deltakerne har ulik erfaring og 
speiderbakgrunn).
• Språket er en reell utfordring. Det er viktig å snakke 
langsomt og tydelig. Det anbefales å definere viktige 
nøkkelord ved starten, slik at alle forstår disse ordene.

Nordisk program og ledertrener 
konferanse (NOPOLK)
Finland 11.-14.oktober 2001 
36 deltakere. Alle nordiske land var representert.

Kommentarer:
«Skandinavisk», som ble brukt som offisielt språk på 
konferansen førte i praksis i en viss grad til kommuni-
kasjonsproblemer. Dette må det tas hensyn til. Det ve-
sentligste i NOPOLK burde være at alle forstår og kan 
kommunisere med alle, så det er viktig å bestemme re-
glene for språk etter situasjonen.

Nordisk Topplederseminar 
Island 22.-24. februar 2002
34 deltakere, fra alle de nordiske landene. 

Stein Løvold og Eldrid K. Midttun som på det tids-
punktet var medlemmer av henholdsvis verdenskomi-
teen til WOSM og verdensstyret i WAGGGS, var invi-
tert til seminaret.

Gudni Gíslason, Nordisk ungdomskomité holdt fore-
drag om «forandringer».  Vi ser fellestrekk ved sam-
funnsutviklingen i de nordiske landene, og de fleste 
nikket gjenkjennende til det som ble sagt. 

Medlemsutviklingen var et sentralt tema på seminaret. 
Gjennom gruppearbeid ble det fokusert på fellestrekk 
ved utviklingen i de forskjellige landene. Vi fikk en 
verdifull erfaringsutveksling mellom forbundene. Det 
ble fokusert på ulike tiltak og kvaliteten i speiderar-
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beidet.
Nordisk Topplederseminar har vært en møteplass for 
ledelsen i forbundene. En møteplass som gir mulighet 
til å ta opp fellesproblemstillinger og utfordringer på 
organisasjonsnivå, også i den sosiale møteplassen et 
slikt arrangement er.

Nordisk lederutveksling

År 2000 År 2001 År 2002

FO/S
DK/F
IS/N

FO/IS
F/
DK/N

F/IS
  /DK
N/FO

På Nordisk speiderkonferanse i 2000, informerte Sve-
rige om at de ikke ønsket å delta i Nordisk lederutveks-
ling (jfr tabelloversikten). Selv om det har vært gjort 
ekstra innsats for å få deltakere til Nordisk lederutveks-
ling, viser det seg at det kan være vanskelig å finne del-
takere som har anledning til å delta i denne aktiviteten. 
Interessen veksler fra år til år, og fra land til land. For-
mannskapet mener det er uheldig at vi har aktiviteter på 
virksomhetsplanen som ikke blir prioritert av alle. 

Seminar om medlemsutviklingen
Danmark 28.-30. januar 2000
På Nordisk Topplederseminar i Danmark i 1999, var 
medlemsutviklingen et av temaene som ble diskutert. 
Det var enighet om å lage et eget seminar for ledere i de 
nordiske speiderforbund som arbeidet med lederutvik-
lingen på topplan i organisasjonen. Danmark påtok seg 
å være vertskap for seminaret som fikk tittelen «Udvik-
ling ……endnu flere spejdere». 

Deltakerne fikk mange tips og ideer til hvordan de kun-
ne gjennomføre et medlemsutviklings seminar i egen 
organisasjon etterpå.

Nordisk patruljeførertrening
Færøyene, 2.-9. juli 2003
Dette arrangementet kommer etter Nordisk speider-
konferanse, og blir rapportert i neste rapport.

Ønskelisten
Ønskelisten var et begrep som dukket opp under 
Nordisk speiderkonferanse i Danmark. Det var enig-
het i konferansen om å begrense antall aktiviteter/
arrangementer på virksomhetsplanen til et minimum.

Dette er ofte vanskelig å få til, idet alle land har anled-
ning til å foreslå arrangementer. Når vi da vet at interes-
sen for virksomhetsplanen og prioriteringen av det nor-
diske arbeidet er ulik i de nordiske landene, kan det fort 
bli slik at vi ender opp med mange forslag. 

Derfor ble det uttrykt et ønske om å sette opp en øn-
skeliste over arrangementer enkelte av landene ønsket 
å ta initiativ til og ansvaret for. I praksis førte det til at 
arrangementene ble flyttet fra virksomhetsplanen over 
på en ønskeliste. Nordisk Samarbeidskomite har ikke 
noe ansvar i forhold til arrangementene på ønskelis-
ten. Arrangementene «lever sitt eget liv». Hvis ingen 
tar initiativ til å arrangere noe av det som står der, fal-
ler det bort.

Ønskelisten så slik ut for inneværende 
3-års periode:

Finland:
• Mötesplats för nordiska representanter i europeiska 
och globala ungdomsplattformar
• Vidareutveckla Nordjoin
• Vidareutveckla det Nordiska aktivitetsmärket
• Mötesplats för anställda
• Mötesplats för de som aretar med smhällsfrågor inn-
om förbunden

Sverige:
• Toppledarseminarium
• Annan form av Nordisk Ledarutbyte
• Ung i Norden Inspirationsseminarium, Nordisk Fo-
rum

Island:
• Föreningen Nordens vänortssamarbete utnyttjas

Nordisk samarbeidskomite
• Mötesplats för nationella representantar i ungdoms-
råd

Sverige inviterte til et nordisk møte i januar 2001 i 
Stockholm. Dette møtet erstattet Toppledersemina-
rium. 

Mötesplats för nationella representantar i ungdomsråd 
ble ikke arrangert, da Europa regionen inviterte til til-
svarende seminar. 

Så vidt sekretariatet kjenner til, har ikke de andre 
tiltakene/arrangementene blitt iverksatt.

7. Evaluering språkbruk
Hver gang vi møtes fra de nordiske speiderforbund, 
enten det er til konferanser, på seminarer eller til Sam-
arbeidskomiteens møter dukker spørsmålet om hvilket 
språk som skal benyttes opp. Kulturen i speidersam-
arbeidet bygger på en tradisjon om at norsk, svensk og 
dansk skal kunne brukes som et felles nordisk språk. 

Problemet er at etter som årene går, blir det vanskelige-
re og vanskeligere å kommunisere på et «felles språk» 
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slik at alle forstår hva som blir sagt. Dette kompliserer 
kommunikasjonen og ekskluderer en del mennesker fra 
det nordiske speidersamarbeidet. Tilbakemelding i rap-
porter og fra møter, tar opp samme problemstilling.

På speiderkonferansen i Danmark fikk Finland tilslut-
ning til sitt forslag om å videreutvikle og forbedre kom-
munikasjonen. Forslaget bekreftet at det offisielle språ-
ket skal være skandinavisk. Samtidig ble det understre-
ket betydningen av å få til en tydelig kommunikasjon 
med oversettelse til engelsk ved behov. Kommunika-
sjonsmodellen skal evalueres på konferansen i Norge.

Rapportene fra enkeltarrangementene forteller oss at 
det er behov for å kunne benytte engelsk språk i deler 
av programmet. Enkelte av deltakerne forstår ikke det 
nordiske språket, og andre deltakere kan på den an-
nen side ikke forstå et foredrag på engelsk eller gjøre 
seg forstått på engelsk. Nordisk Samarbeidskomité vil 
legge fram et forslag i denne saken på konferansen i 
Norge.

8. Evaluering av perioden
Er vi fornøyd med aktivitetsnivået? Har vi nådd målene 
som ble vedtatt i Danmark? 

Visjon og mål for det nordiske samarbeidet
De målene som er vedtatt for det nordiske samarbeidet, 
kan best vurderes av det enkelte forbund og det enkelte 
land. Noe vi kanskje burde drøfte er om dette skal være 
mål som eventuelt skal revideres og vedtas for hver ny 
3-års periode, eller om det skal være mål som er vedtatt 
for en ubestemt tidsperiode.

Arrangementsplanen
Formannskapets evaluering av arrangementene på 
virksomhetsplanen, er at det synes som vi har truffet 
riktig aktivitetsnivå i siste periode. Ingen arrangemen-
ter er avlyst. I tillegg vet vi at de fleste arrangementene 
har hatt deltakere fra hele Norden. Det vi kan trekke 
fram som en utfordring, er markedsføringen av arran-
gementene internt i egen organisasjon. Hvis vi virkelig 
ønsker en bredere deltakelse, bør vi alle gjøre et kraft-
tak for å få med deltakere til de ulike arrangementene.

Ønskelisten har en begrenset verdi, idet det er en ønske-
liste som ingen egentlig har noe ansvar for. 

Mer kontakt og nettverksbygging
Det er gledelig å registrere at antall møteplasser og 
bilateralt samarbeid har økt aktivitet. Kontakter er eta-
blert og nettverksbyggingen fungerer. Dette er i tråd 
med intensjonene bak en virksomhetsplan med et mi-
nimum av aktiviteter. Håpet vårt er at denne formen for 
samarbeid får videreutvikle seg i årene som kommer. 

Det nordiske samarbeidet strekker seg ikke lenger enn 
samarbeidsviljen hos det enkelte forbund og land.

Oslo 22. mai 2003

Eli Gullichsen      Carsten H. P. Johansen
Formannskapet i Nordisk samarbeidskomite


