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Indledning

Den 17. maj 2014 kan Norge fejre 200 året for sin grund-
lov.

Norges selvstændighed har på ingen måde lagt bånd på 
kontakten mellem Danmark og Norge. Snarere tværti-
mod! Der er og har altid været et tæt samarbejde mel-
lem vores lande på områder som uddannelse, kultur, er-
hvervsliv og arbejdsmarked.

Det gælder også i den kommunale verden. Her tog sam-
arbejdet mellem Danmark og Norge for alvor fart i åre-
ne efter 2. verdenskrig med udviklingen af det nordiske 
venskabsbysamarbejde.

Det dansk-norske venskabsbysamarbejde er dog ikke li-
geså aktivt som tidligere. Mange steder ligger forbindel-
serne stille, andre steder er de helt afsluttet.

Men samarbejde mellem kommuner i Danmark og  
Norge er vigtigere end nogensinde før. Vores kommuner 
er forholdsvis sammenlignelige og står over for mange af 
de samme udfordringer. Fra kommunernes bestræbelser 
på at skabe jobs og vækst til arbejdet med at fremme en 
sund livsstil blandt borgerne. Fra indsatsen med at sikre 
kvaliteten i vores skoler til håndteringen af hele miljø- og 
klimaområdet. For bare at nævne nogle få eksempler.

Danske og norske kommuner kan derfor have et stort 
udbytte af også fremover at arbejde sammen. Hvad enten 
det sker gennem en fornyelse af venskabsbysamarbejdet 
eller gennem andre og nye typer aktiviteter: Projekter, 
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netværk mv. Det er også bagrunden for ordet ”kommu-
nesamarbejde”, som et bredere begreb end udelukkende 
dansk-norsk venskabsbysamarbejde.

De følgende sider er tænkt som et debatoplæg med nogle 
tanker til det dansk-norske samarbejde. Håbet er, at op-
lægget vil sætte gang i overvejelserne om de fremtidige 
forbindelser mellem kommuner i vores lande.

Jeg har skrevet oplægget ud fra mine generelle erfarin-
ger. Derudover har jeg i april 2014 haft kontakt til nogle 
danske kommuner og foretaget en uges research-rejse til 
Norge for indhente aktuelle temaer til oplægget.

God læse- og debatlyst. Og et stort tillykke til Norge 
med grundlovsjubilæet!

Peter Fjerring
Frederiksberg, maj 2014

Den 17. maj 2014 er det 200 år siden, 
at Norge fik sin grundlov. Forhand-
lingerne om grundloven fandt sted 
i hovedbygningen til det daværende  
Eidsvoll Jernværk, lidt nord for Oslo.
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Venskabsbyer –
tradition og fornyelse

Venskabsbysamarbejdet tog for alvor fart i årene efter 2. 
verdenskrig. Visionen var, at samarbejde mellem byer og 
lokalsamfund i forskellige lande kunne være med til at 
skabe forståelse og venskab på tværs af landegrænser og 
dermed forebygge den mistillid til andre folkeslag, der 
rundt om i Europa var en af grundene til den ødelæg-
gende krig på vores kontinent.

De fleste af de nordiske landes venskabsbyforbindelser, 
som blev indgået i efterkrigstiden, var med andre nordi-
ske lande. En naturlig ting i betragtning af de nordiske 
landes fælles træk omkring sprog og kultur. Men også 
andre steder i Europa blev der satset på venskabsbysam-
arbejde – for eksempel blev der indgået rigtig mange 
venskabsbyforbindelser mellem Tyskland og Frankrig 
som led i en forsoning mellem de to lande efter krigen.

Venskabsbyer under udfordring

Situationen med venskabsbyerne er en anden i dag. Selv-
om det naturligvis er meget forskelligt fra kommune til 
kommune, hvordan det står til, er der alligevel to store 
udfordringer for venskabsbysamarbejdet.

Den ene er, at der er sket en stor reduktion i antallet af 
de i de danske kommuners venskabsbyer. Den anden 
udfordring er, at mange stiller spørgsmål ved formålet 
og baggrunden for det traditionelle venskabsbysamar-
bejde.

Med andre ord: Der er brug for noget fornyelse samtidig 
med, at gode traditioner, der fungerer godt, naturligvis 
kan bevares.
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Kongsvinger er venskabsby med 
Skive, der ligger 493 kilometer sydvest 
for rådhuset i den norske kommune.

Foto: Peter Fjerring
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Færre venskabsbyer

Af 98 danske kommuner er det 84, der har venskabsbysamarbejde. 
De resterende 14 kommuner har typisk andre former for international 
aktivitet, men altså ikke venskabsbyer.

De danske kommuner har til sammen 500 venskabsbyer, heraf er 73 
i Norge. For ti år siden havde de danske kommuner – og dem var der 
271 af indtil reformen i 2007 – tilsammen 900 venskabsbyer, heraf 
154 i Norge.

Baggrunden for denne halvering er først og fremmest den reduktion 
af kommuner i Danmark, der skete med kommunalreformen. Mange 
af de nye kommuner, der blev skabt gennem kommunesammenlæg-
ning, mente, at de fik for mange venskabsbyer, hvis de fortsatte med 
alle de forbindelser, som de gamle kommuner havde. 

Men alt er relativt – hvornår der er tale mange eller få forbindelser – 
og man kan sige, at med 73 dansk-norske venskabsbyforbindeler, har 
de fleste danske kommuner en venskabsby i Norge.

Problemet er bare, at der blandt de 73 relationer er rigtig mange in-
aktive forbindelser, der begrænser sig til et officielt delegationsbesøg 
hvert 2-3 år. Det er et definitionsspørgsmål, hvornår der er tale om 
en virkelig aktiv dansk-norsk forbindelse, men det drejer sig vel om 
15-20 stykker.

Foto: Peter Fjerring
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Fokus på resultater

Der er også andre grunde til, at venskabsbysamarbejdet er udfordret.
Dels er der – blandt andet foranlediget af kommunernes stramme 
økonomi – udviklet en forvaltningskultur, hvor der er fokus på resul-
tater, effektivitet og merværdi. Det vedrører både store og små om-
råder i kommunerne. Det er altså ikke nok at se nordisk samarbejde 
ud fra værdier og traditioner. Der skal konkrete resultater på bordet.

Dels har de sidste årtier bragt os nye kommunikationsformer, der gør  
kontakt på tværs af landegrænser lettere. Det gælder internet, e-mail 
og sociale medier. 

Endelig er andre aktivitetstyper for samarbejde mellem kommuner i 
forskellige lande blevet mere udbredte, herunder projekter, netværk 
mv. – som der vil blive redegjort for senere.
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Traditionelt indhold – nye idéer

Den seneste undersøgelse af indholdet i de 
danske kommuners venskabsbyforbindelser 
er nogle år gammel. Det var en rundspørge, 
som Kommunernes Landsforeningen foretog i 
2005. Næsten 3/4 af de dengang 271 kommu-
ner svarede på en række spørgsmål.

På spørgsmålet om hvilke aktiviteter, de gen-
nemførte med venskabsbyerne, svarede 89 
procent at de havde mellemfolkelig kontakt 
mellem skoler, foreninger og borgere og 86 
procent, at de havde kontakt med kommunal-
politikere i venskabsbyerne. Derimod var det 
meget få kommuner, der havde samarbejde om 
emner som erhvervsudvikling og udveksling af 
erfaringer mellem forvaltninger. Så her ligger 
der måske et potentiale for det fremadrettede 
samarbejde.

Det er klart, at det traditionelle indhold i ven-
skabsbysamarbejdet har været mellemfolkelig 
kontakt. Det er jo også grunden til, at det hed-
der venskabsbysamarbejde og ikke noget andet, 
for eksempel ”forvaltningssamarbejde”.

Men der er ingen tvivl om, at der ligger et 
potentiale i, at kommuner i Norden kan 
arbejde sammen om at udveksle viden om 
gode kommunale løsninger. Og som det 
vil blive omtalt senere, så står kommuner i 
Danmark og Norge faktisk over for mange 
af de samme udfordringer – det gør et styr-
ket dansk-norsk samarbejde ekstra relevant.

Udveksling mellem 
skoler har traditionelt 
stået stærkt i ven-
skabsbysamarbejdet 
og er en aktivitet, vi 
stadig behøver.

Foto: Hanne Isnæs/norden.org
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Gladsaxe – brug for mellemfolkelig kontakt

Selvom der er god grund til at forfølge de mu-
ligheder, der ligger inden for erfaringsudveks-
ling, er det også vigtigt at huske på værdien af, 
at skoler, foreninger og borgere som kan have 
kontakt til et andet land – for eksempel i form 
af et dansk-norsk samarbejde.

Et eksempel er Gladsaxe, der er en af de danske 
kommuner, der er meget aktive i venskabsby-
samarbejdet. Gladsaxe har hele 17 venskabs-
byer i forskellige lande, herunder byen Ski i 
Norge.

For Gladsaxe har den mellemfolkelige kontakt 
traditionelt stået stærkt i samarbejdet. Det gæl-
der også i samarbejdet med Ski, hvor nogle af 
aktiviteterne har været praktik for skoleelever i 
venskabsbyen og etablering af kontakter mel-
lem frivillige organisationer.

At også kommende generationer får kend-
skab til det nordiske samarbejde, er der flere 
gode kræfter, der arbejder med, blandt andet 
hotellerne Lysebu i Oslo og Schæffergården i  
Gentofte. Begge steder ejes af Fondet for dansk-
norsk samarbejde og drives som almindelige 
hoteller men med særlig fokus på at danne 
ramme om dansk-norske aktiviteter inden for 
kultur, skoleudveksling og ophold for nordiske 
forskere.
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Næstved – erfaringsudveksling som drivkraft

I Næstved Kommune har man Gjøvik som norsk ven-
skabsby. Næstved vil gerne have aktiviteter med Gjøvik, 
der retter sig mod skoler, foreninger og borgere, men også 
nye aktiviteter, der måske mere ligger inden for udveksling 
af viden og gode erfaringer.

Som Næstved Kommune ser det, udelukker mellemfol-
keligt og forvaltningsmæssigt samarbejde ikke hinanden. 
Det er muligt at satse på begge dele samtidigt. Dog således 
at det er erfaringsudvekslingen mellem forvaltningerne i 
Næstved og Gjøvik, der skal være drivkraften for det frem-
adrettede samarbejde.

Næstved og Gjøvik arrangerer blandt andet studiebesøg 
og korte udvekslinger for embedsmænd. Det skete senest 
i marts 2014, hvor Næstved fik besøg af 25 skolefolk fra 
Gjøvik. De hørte om Næstveds indsats for at styrke børns 
læring, herunder læsefærdigheder.

Derudover holdes der hvert andet år et venskabsbymøde 
på politisk niveau (med skiftende politiske temaer på dags-
ordenen). Næste møde holdes i Gjøvik i juni 2014.
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Fremtidigt dansk-norsk samarbejde

Hvad er så fremtiden for det dansk-norske venskabsbysam-
arbejde?

Selvom der er stor forskel på, hvad kommunerne gør, er 
det langt fra alle, der har samme aktivitetsniveau som  
Gladsaxe og Næstved.

Og det er i grunden i et paradoks. Danskere og nordmænd 
har meget til fælles, hvad angår sprog, kultur og mentali-
tet. Og danske og norske kommuner har meget til fælles 
omkring måden, vores kommuner er organiseret på, de 
kommunale opgaver og udfordringer, der skal håndteres 
for at skabe velfungerende lokalsamfund.

Et bud på et styrket dansk-norsk kommunesamarbejde vil 
som sagt være mere fokus på erfaringsudvekslingen mel-
lem kommuner i Danmark og Norge. Derudover at være 
åben over for, at venskabsbyer i nogle sammenhænge er 
den ideelle samarbejdsform – i andre situationer er det ak-
tivitetstyper som projekter og netværk, der er den optimale 
løsning. Det vil der blive redegjort for på de kommende 
sider.

Bymiljø i Stavanger. 
Både i dag og frem-
over er der brug for, at 
borgere og kommuner 
i Danmark og Norge 
kender hinanden.

Foto: S. Sigbjørnsen/norden.org
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Nye temaer i samarbejdet
– nye aktivitetstyper

I det følgende præsentereres der nogle idéer til nye te-
maer i det dansk-norske samarbejde og forslag til nye 
aktivitetstyper. Hermed tænkes der på, at der udover 
venskabsbysamarbejde er andre måder at arbejde sam-
men på – og dermed virkemidler for at opnå fælles mål.

Der kan naturligvis ikke gives en eksakt løsning på, 
hvad det rigtige indhold i et dansk-norsk kommune-
samarbejde skal være og hvordan samarbejdet skal fin-
de sted. Det er op til den enkelte kommune at nå frem 
til en model baseret på dens situation og udfordringer. 
Derfor bærer denne udgivelse også betegnelsen ”debat-
oplæg” – ønsket er at bidrage med nogle idéer til debat 
og videre overvejelse.

Nye temaer i det dansk-norske samarbejde

På baggrund af samtaler med Kommunernes 
Sentralforbund, der er den norske pendant til 
Kommunernes Landsforening, er det iøjnefal-
dende, at mange af de temaer og udfordrin-
ger, som kommunerne i Danmark og Norge 
arbejder med, er de samme. 

Her er der ti eksempler på temaer – i tilfældig 
rækkefølge – som mange kommuner i både 
Danmark og Norge står over for:
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Et stort tema i det danske kommunalvalg i 2013 var at styrke den lokale erhvervsudvik-
ling og kommunernes indsats med at skabe lokale arbejdspladser. Det er meget forskel-
ligt, hvad kommunerne vælger at gøre på erhvervsområdet, så her er der brug for gode 
løsninger og erfaringer.

Urbanisering. I Danmark har de største byer den stærkeste økonomiske vækst og be-
folkningsudvikling og det diskuteres, hvordan væksten andre steder i Danmark kan 
sikres. Her kunne norske erfaringer med at skabe udvikling i landets periferi være meget 
nyttige.

Udsatte børn og unge har været et område, hvor kommunerne i flere år har søgt efter 
gode løsninger. En ny struktur i Danmark med fem regionale socialtilsyn trådte i kraft 
den 1. november 2013.

Fremme sund livsstil. Et vigtigt tema er kommunernes opgaver på sundhedsområdet, 
herunder at fremme en sund livsstil og forebygge sygdomme.

At styrke det frivillige arbejde på kommunale ansvarsområder kan være en rigtig god 
ting. Men hvor går grænsen for, hvad en frivillig og en professionel medarbejder må 
udføre?
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Så er der hele klimaområdet, herunder energibesparende foranstaltninger og investe-
ringer i anlæg, der skal modvirke klimaændringer – for eksempel forhøjet vandstand.

Et andet tema er folkeskolereformen i Danmark, hvor det kunne være godt at kende 
norske erfaringer om emner som undervisning tilpasset den enkelte elev og anvendelse 
af it i skolen.

Den demografiske udvikling, der medfører at kommunerne i de kommende år får flere 
seniorborgere, samtidig med at den forventede gennemsnitsalder bliver højere. Det be-
tyder, at dette område kommer til at fylde mere i kommunerne, også udgiftsmæssigt.

Vigtigt for kommunerne er også at udvikle det lokale kulturliv – hvordan får man for 
eksempel flere til at gå på det lokale bibliotek?
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Når man ser på de ti temaer, kan man godt få ind-
trykket, at det dansk-norske kommunesamarbejde 
skal være et rent forvaltningssamarbejde, hvor em-
bedsmænd møder andre embedsmænd. Sådan er det 
på ingen måde tænkt. Som nævnt tidligere kan der i 
et dansk-norsk samarbejde godt være plads til både 
den mellemfolkelige del og til udvekslingen af erfa-
ringer mellem politikere og medarbejdere.

Men ingen tvivl om, at samarbejde om de politiske 
og administrative udfordringer, som kommuner i 
Danmark og Norge står over for, vil være en vigtig 
drivkraft i styrkelsen af det dansk-norske samarbejde.
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Bærum – succes med at få jobsøgende 
i beskæftigelse

Et eksempel på brugbare erfaringer 
er den norske kommune Bærum, der 
er venskabsby med Frederiksberg i  
Danmark. Bærum ligger i Oslo-om-
rådet kun 15 kilometer vest for cen-
trum i den norske hovedstad. Den har  
næsten 115.000 indbyggere og er dermed  
Norges femte største kommune. Bærum 
er det sted i Norge, hvor borgerne gen-
nemsnitligt har det højeste uddannelses- 
og indtægtsniveau.

Bærum har flere succesfulde erfaringer 
på beskæftigelsesområdet. Det drejer sig 
blandt andet om differentieret tilgang 
til den jobsøgende, der får hjælp tilpas-
set den enkeltes situation. Det gælder 
også arbejdet med at få udsatte grup-
per i beskæftigelse og endelig måling af 
kommunens beskæftigelsesindsats, så 
der kommer flest mulig i arbejde for de 
ressourcer, der er til rådighed. For bare 
at nævne et par eksempler.

Det lyder meget teknisk, men det er 
faktisk nogle af de udfordringer, som 
der aktuelt er planer om at håndtere i  
Danmark som led i den danske rege-
rings beskæftigelsesreform. Og områder, 
hvor et ekspertudvalg under ledelse af 
tidligere minister Carsten Koch foreslog 
nogle ændringer (Carsten Koch-udval-
gets rapport, februar 2014).

Bærum har i deres indsats med 
at få jobsøgende i beskæftigelse 
skabt resultater, der har stor rele-
vans for de danske jobcentre.

Foto: Peter Fjerring
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Kommunalreform i Norge

Et andet tema, der på et tidspunkt kan være basis for at arbejde 
sammen om, er de danske erfaringer med kommunesammenlæg-
ninger. Der er nu gået syv år siden den danske kommunalreform i 
2007, hvor antallet af kommuner i Danmark blev reduceret fra 271 
til 98 og hvor de 13 amter blev erstattet af fem regioner.

Reduktionen i antallet af kommuner skete ved, at kommuner med 
under 20.000 indbyggere skulle forhandle med deres nabokom-
muner om sammenlægning og dermed etablering af nye og større 
kommuner. Samtidig skete der en række ændringer i fordelingen 
af opgaver mellem stat, regioner og kommuner, således at de nye 
kommuner samlet set fik tilført flere opgaver. Det var blandt andet 
tilfældet på områder som sundhed, arbejdsmarked og miljø.

Norges havde sidst en stor kommunereform i 1964. Den nye norske 
regering bestående af Høyre og Fremskrittspartiet skriver i oktober 
2013 i deres regeringsgrundlag (Regjeringsplattformen, afsnit 10), 
at den agter at gennemføre en kommunereform. Større og mere ro-
buste kommuner skal fremover varetage flere af de opgaver, der i 
dag ligger på statsligt og regionalt niveau.

Her er der en masse erfaringer fra reformen i Danmark, som de 
norske kommuner kan trække på.

Norge har i dag 428 kommuner – hvoraf mange er helt små – og på 
regionalt niveau består landet af 19 fylker. Danmark og Norge er 
sammenlignelige befolkningsmæssigt med henholdsvis 5,6 og 5,1 
millioner indbyggere. Omvendt er der stor forskel i landenes geo- 
grafiske størrelse, hvor Norge med sine 385.252 km² er ni gange 
større end Danmarks 43.094 km².
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Nye aktivitetstyper

Venskabsbysamarbejde er den traditionelle form for kontakt mel-
lem kommuner på tværs af landegrænser med rødder helt tilbage til 
årene efter 2. verdenskrig.

Venskabsbysamarbejdet er karakteriseret af, at der er tale om lang-
varige relationer – et samarbejde har typisk ingen tidsbegrænsning.
Men måske kan man i nogle situationer have et samarbejde med 
kommuner i andre lande – for eksempel mellem Danmark og  
Norge – hvor andre samarbejdsformer og aktivitetstyper er mere 
ideelle end venskabsbysamarbejdet i forhold til at nå et mål.

Et tænkt eksempel: En dansk kommune har brug for noget erfaring 
fra Norge, eventuelt om et af de tidligere nævnte temaer. Men hvad 
nu, hvis den viden, der er brug for, ikke findes i den danske kom-
munes norske venskabsby, men et andet sted i Norge? I en sådan 
situation kunne det være oplagt at arbejde sammen på anden vis 
end venskabsbysamarbejdet.
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Nogle af de mest udbredte aktivitetstyper er:

Der er med andre ord flere former for et dansk-norsk 
kommunesamarbejde. Hvis vi ser på udviklingen de 
sidste ti år, er en problemstilling dog, at tilbagegangen 
i venskabsbysamarbejdet har været mere massiv end ud-
viklingen af nye samarbejdsformer mellem Danmark og 
Norge. Det giver stof til eftertanke, når man tænker på 
potentialet i det dansk-norske kommunesamarbejde.

Studieture. Besøg af kortere varighed til en eller flere kommuner i et andet land.

Projektsamarbejde. Tidsbestemte projekter om en bestemt problemstilling, eventuelt 
med ekstern finansiering fra en støtteordning. Norge kan deltage i mange EU-støtteord-
ninger på lige fod med EU-landene.

Skolepartnerskaber. Der er folkeskoler, der arbejder sammen med en skole i et andet 
land. Der findes forskellige hjemmesider i blandt andet EU, hvor man kan finde en 
udenlandsk skole at arbejde sammen med.

Netværk. Flere kommuner i Danmark og Norge arbejder sammen i internationale net-
værksorganisationer som for eksempel Union of Baltic Cities, der består af 97 kommu-
ner i de nordiske og baltiske lande, og EuroCities, der er et europæisk samarbejde for 
større byer.
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Oslo rådhus. Den norske hoved-
stad er interesseret i samarbejde 
med danske kommuner, men det 
skal ske i form af internationale 
netværk og tidsbestemte projekter.

Foto: Peter Fjerring



23

Oslo – dansk-norsk netværks- og projektsamarbejde

Oslo er en af de norske kommuner, der er meget aktive med internatio-
nalt samarbejde. Oslo har ingen dansk venskabsby, men har samarbejde 
med Danmark på anden vis.

Blandt andet har Oslo et godt samarbejde med København gennem C40, 
et internationalt klimanetværk for 40 storbyer fra hele verden. Derudover 
deltager forskellige forvaltninger og institutioner i Oslo Kommune i pro-
jekter. For eksempel var Oslo-bydelen Sagene i perioden 2010-2013 med 
i et EU-projekt om børns sundhed. Projektet havde 11 partnere fra for-
skellige lande, herunder Odense Kommune, og fik finansiering fra EU’s 
støtteprogram for folkesundhed.

Så kan man hævde, at Oslo ikke er en repræsentativ kommune, da der er 
tale om Norges hovedstad og største by. Men stort set samme tilgang til 
det dansk-norske samarbejde finder vi i Bornholms Regionskommune i 
Østersøen. Kommunen har tidligere været venskabsby med Høyanger i 
Norge – men satser i dag på en strategi med fokus på vidensdeling, erfa-
ringsudveksling og projekter med kommuner i andre lande. Bornholm er 
åben for samarbejde med norske kommuner, hvis der viser sig et relevant 
tema. Men det skal ske i form af et projekt eller netværkssamarbejde.
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Norgeskonsulent i Vendsyssel

En sidste samarbejdsform, som kun kendes ét sted, er 
jobcentrene i Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev, 
der i fællesskab har ansat en Norgeskonsulent, der arbej-
der med at gøre det nemmere for nordjyder at finde job i 
Norge gennem målrettet hjælp til de jobsøgende med at 
få kontakt til norske arbejdspladser.

Inden for mange brancher i Norge er der brug for dansk 
arbejdskraft. At en jobsøgende kommer i arbejde – 
eventuelt i Norge eller et andet nordisk land – er under 
alle omstændighed et meget håndgribeligt resultat af 
samarbejde på tværs af landegrænser.
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Norge har brug for 
dansk arbejdskraft 
inden for flere fag, 
blandt andet byg-
gebranchen.

Foto: Magnus Fröderberg/norden.org
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Anbefalinger

Formålet med dette oplæg er at starte en debat om mu-
lighederne for at styrke det dansk-norske kommune-
samarbejde.

Som tidligere nævnt er det naturligvis forskelligt fra 
kommune til kommune, hvad det vil være relevant at 
arbejde sammen om og hvad den ideelle samarbejds-
form er.

Men det generelle indtryk er, at danske og norske kom-
muner kan få et stort udbytte ud af et fremadrettet sam-
arbejde.

Vejskilt i Oslo. Der er 
gode forbindelser mel-
lem Danmark og Norge, 
også trafikalt.

Foto: Peter Fjerring
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Dette oplægs anbefalinger er derfor:

Danske og norske kommuner, der har et fælles venskabsbysamarbejde, skal overveje, om 
der ikke er basis for at mødes og diskutere, hvordan samarbejdet kan tilføres ny energi. 
Andre kommuner, der ikke indgår i et dansk-norsk venskabsbysamarbejde, kan arbejde 
sammen i form af et tidsbestemt projekt eller lignende.

Kommuner kan i udviklingen af det dansk-norske samarbejde drage stor nytte af en 
kontakt til den lokale afdeling af Foreningen Norden. De fleste byer i Danmark og 
Norge har en lokalafdeling af Foreningen Norden, der vil være en rigtig god partner i 
udviklingen af det videre samarbejde.

Sidst men ikke mindst skal det overvejes, om der skal være et centralt sted, som koordi-
nerer indsatsen med et styrket samarbejde mellem kommuner i Norden. Om et organ 
eller en institution under Nordisk Råd/Nordisk Ministerråd skal være stedet med over-
blik over de mange gode temaer og aktiviteter i samarbejdet. Og virke som sparrings-
partner og informationspunkt.
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Tak

Teamwork er som bekendt en god ting. I udarbejdelsen 
af dette oplæg har jeg haft mulighed for at trække på en 
række gode mennesker, der alle besidder stor indsigt i 
samarbejdet mellem Danmark og Norge.

Dem vil jeg gerne takke for at vise engagement – og for at 
afsætte tid – i forhold til mit arbejde med indhente idéer 
og viden til mit oplæg.

Jeg vil gerne understrege, at oplæggets analyse og an-
befalinger står for min egen regning og udelukkende er 
udtryk for mine personlige refleksioner. Men mit arbej-
de har kun været muligt takket være information fra og 
diskussion med andre.

I Danmark har jeg haft stor hjælp af tre kommuner. 
Jeg har foretaget telefoninterviews med konsulent Niels 
Chresten Andersen fra Bornholms Regionskommune, 
de internationale konsulenter Thine Buch Laursen og  
Minna Olsen fra Gladsaxe Kommune samt chefkonsu-
lent Leif Jacobsen og international koordinator Maria 
Santana fra Næstved Kommune.

I Norge har jeg haft fornøjelsen af at besøge tre kom-
muner. I Eidsvoll Kommune havde jeg et godt møde om 
blandt andet lokal erhvervsudvikling med afdelingsleder 
Tonje Valborg Bekkadal og natur- og miljørådgiver Tor 
Fodstad. I Oslo Kommune fik jeg en briefing om den 
norske hovedstads internationale engagement af special-
rådgiver Bjarne Johannessen, og i Bærum Kommune gav 
specialrådgiver Einar Kindberg mig et godt overblik over 
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aktuelle temaer i norske kommuner med særlig vægt på 
arbejdsmarkedsområdet.

Under mit besøg i Kommunernes Sentralforbund fik jeg 
en god indsigt det internationale arbejde i norske kom-
muner – her mødtes jeg med fagchef for internationa-
le projekter Elita Cakule og Europakoordinator Knut 
Hjorth-Johansen.

Jeg har af Flemming Nilsen, adm. direktør for hotellet 
Lysebu, fået en briefing om det arbejde, som udføres af 
Fondet for dansk-norsk samarbejde på det kulturelle og 
uddannelsesmæssige område. Den Danske Ambassade i 
Oslo har også været en stor hjælp – ambassadør Torben 
Brylle og leder af handelsafdelingen Henrik Petersen har 
orienteret mig om det mere officielle og handelsmæssige 
samarbejde mellem Danmark og Norge.

I Foreningen Norden (Norge) mødtes jeg med general-
sekretær Espen Stedje og organisationsrådgiver Rune 
Carlsson. De fortalte mig om foreningens indsats med at 
skabe interesse og engagement om nordisk samarbejde.

Sidst men ikke mindst har generalsekretær i Foreningen 
Norden (Danmark) Peter Jon Larsen hjulpet mig med 
gennemlæsning og kommentering af mit oplæg.

En stor tak til jer alle!



30

Oversigt over dansk-norske venskabsbyer

Der er i øjeblikket 73 dansk-norske venskabsbyforbindelser, som her er 
anført i alfabetisk orden ud fra de danske kommuner.

Allerød Time

Brøndby Stange

Brønderslev Eidsberg

Esbjerg Leikanger

Esbjerg Stavanger

Fanø Gol

Favrskov Hå

Fredensborg Nittedal

Fredericia Kristiansund

Frederiksberg Bærum

Frederikshavn Larvik

Frederikssund Aurskog-Høland

Frederikssund Lunner

Gentofte Stord

Gladsaxe Ski

Haderslev Sandefjord

Hedensted Hol

Helsingør Harstad

Herlev Nesodden

Hjørring Kristiansand

Holbæk Trysil

Holbæk Ås

Holstebro Karmøy

Horsens Moss

Hvidovre Oppegård

Hørsholm Lillehammer

Jammerbugt Oppdal

Jammerbugt Østre Toten

Ishøj Lindås

Kalundborg Lillesand

Kolding Drammen

Køge Kongsberg

Lemvig Jevnaker

Lemvig Lindesnes

Lolland Tinn

Lyngby-Taarbæk Askim

Mariagerfjord Klepp

Mariagerfjord Lier

Middelfart Mandal

Morsø Flekkefjord

Norddjurs Øyer

Nyborg Sandnes
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Næstved Gjøvik

Odder Vennesla

Odense Trondheim

Odsherred Ullensaker

Randers Ålesund 

Ringsted Halden

Rudersdal Asker

Rødovre Lørenskog

Samsø Risør

Skive Kongsvinger

Slagelse Kragerø

Solrød Skaun

Sorø Eidsvoll

Stevns Modum

Struer Sarpsborg

Struer Spydeberg

Svendborg Bodø

Thisted Skien

Tårnby Skedsmo

Varde Levanger

Vejle Molde

Vesthimmerland Mo i Rana

Viborg Hamar

Vordingborg Nordre Land

Vordingborg Røros

Vordingborg Volda

Vordingborg Ørsta

Aabenraa Hønefoss

Holbæk Ås

Holstebro Karmøy

Horsens Moss

Hvidovre Oppegård

Hørsholm Lillehammer

Jammerbugt Oppdal

Jammerbugt Østre Toten

Ishøj Lindås

Kalundborg Lillesand

Kolding Drammen

Køge Kongsberg

Lemvig Jevnaker

Lemvig Lindesnes

Lolland Tinn

Lyngby-Taarbæk Askim

Mariagerfjord Klepp

Mariagerfjord Lier

Middelfart Mandal

Morsø Flekkefjord

Norddjurs Øyer

Nyborg Sandnes

Aalborg Fredrikstad

Aalborg Rendalen

Aarhus Bergen
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Kan hentes på www.kl.dk/fagomrader/eu/publikationer

Idébanken (2008): ”Nordiske lokalsamfunn viser veier videre”. 
Publikation udgivet af den norske stiftelse Idébanken. 
Kan hentes på www.idebanken.no/tilbud/veienvidere.pdf

Ugebrevet Mandag Morgen (2005): ”Norden som global vinderregion. På 
sporet af den nordiske konkurrencemodel”. 
Publikation udgivet af Nordisk Ministerråd. 
Kan hentes på www.norden.org/da/publikationer
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Peter Fjerring

Udvikling i erhvervslivet og kommunernes 
internationale aktiviteter har i flere år været 
gennemgående temaer i Peter Fjerrings ar-
bejde.

Peter Fjerring har beskæftiget sig med om-
råderne 1997-2003 i EuroCenter (EU-in-
formationskontor for virksomheder), 2003-
2012 i Kommunernes Landsforening og 
2012-2014 i Sorø Erhverv, erhvervskontoret 
i Sorø Kommune.

Det nordiske samarbejde har også Peter  
Fjerrings interesse. Er stedfortrædende med-
lem af Øresundskomitéen, det officielle or-
gan for dansk-svensk samarbejde, og ofte an-
vendt foredragsholder i Foreningen Norden.

Foto: Ashley Brereton/Sorø Reklame
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