
Verksamhetsplan 2021 
 

1. Allmänt 
 

I Norden har vi gemensamma värderingar. Öppenhet, jämlikhet och gränslöshet är grundpelare i 

våra samhällen. Pohjola-Nordens verksamhet grundar sig på att vi tillsammans bygger en bättre 

framtid, att vi kan lära av varandra och vara beredda att lösa framtida problem och kriser. I en 

globaliserad värld betonas den nordiska sammanhållningen, och Pohjola-Norden vill, tillsammans 

med sina nordiska systerorganisationer, dra sitt eget strå till stacken.  

 

Pohjola-Nordens uppgift är att göra det nordiska till en del av alla medborgares vardag, och hjälpa 

oss att förstå varandra. Förbundets centrala verksamhetsformer är bland annat skol-, kommun- 

och organisationssamarbete, det är även viktigt med smidiga förbindelser till näringslivet och 

fackföreningsrörelsen. Pohjola-Norden verkar också aktivt inom Föreningarna Nordens Förbund 

för att främja våra gemensamma mål. 

 

Genom sina medlemmar och sin verksamhet representerar Pohjola-Norden en betydande grupp 

av finländarna. Genom olika referensgrupper kan förbundet förmedla information om nordiska 

förmåner och möjligheter till en bredare målgrupp. Ett tätt samarbete med Pohjola-Nordens 

ungdomsförbund är också av betydelse. 

 

År 2024 fyller Pohjola-Norden fyller 100 år. Förbundet har klarat sig igenom nationens olika kriser 

och prövningar, och kommit starkare ut på andra sidan, och kommer att göra så även i 

fortsättningen. Pohjola-Norden utmanar alla att jobba framåt mot ett öppet Norden; ett Norden, 

där alla kan leva och verka. För att uppnå våra mål har vi satt upp årliga strategiska fokusområden, 

som för sin del leder mot en bättre morgondag. 

 

2021 Innovationsområden och kommunsamarbete (vänortsverksamhet 2.0) 

2022 Hållbarhetstänk 

2023 Kultur och samarbete med andra organisationer 

2024 100-årsjubileum 

 

Utmanande tider för oss närmare varandra. Samhörigheten och det nordiska hjälper oss i detta. 

Genom att verka gemensamt, genom att mot gemensamma mål och genom öppenhet; kan vi vara 

framtidens vinnare. Vi bör utnyttja digitala lösningar, och säkerställa att även om vi inte kan mötas 

fysiskt, så kan vi ändå vara tillsammans. Vi kan lyckas i vårt arbete för intressebevakning och 

samhällsansvar, om vi kombinerar våra krafter med lokala och regionala aktörer.  

 

  



Pohjola-Nordens organisation 

 

 
 

 

2. Samhällsansvar och intressebevakning 
 

Pohjola-Norden arbetar med samhällsansvar och intressebevakning genom att följa och främja 

samarbete, både nationellt och på nordisk nivå, vara en aktiv samhällsdebattör, föra fram 

medborgarnas opinion till beslutsfattarna, följa utvecklingen av gränshindersarbetet, samt föra 

fram det nordiska perspektivet. Pohjola-Nordens arbete för samhällsansvar och intressebevakning 

stöder hållbart, digitalt, ekonomiskt och socialt välmående i ett öppet och gränslöst Norden. 

 

Pohjola-Norden fokuserar på att främja nordiskt samarbete kring kultur, utbildningar, barn och 

ungdomar, miljöfrågor, medborgarrättigheter, fri rörlighet, digitalisering, ekonomi och näringsliv, 

samt informationsteknologi. Målet med samarbetet är att gynna regional balans och välmående, 

samt stöda nordisk know-how och konkurrenskraft. 

 

Under år 2021 fungerar Finland som ordförandeland för Nordiska rådet, samma år som Nordiska 

ministerrådet fyller jämna 50 år. Som en följd av detta kommer Pohjola-Norden under året att 

anta en med betydande roll som samhällsansvarig aktör.  

 

Intressebevakningen inom Pohjola-Norden stöds förutom genom det arbete förbundets ledning 

och tjänstemän utför, även av bland annat. Pohjola-Nordens rådgivningskommitté, som 

specialiserats på gränshinderarbete i Finland. Kommittén fungerar även som förberedande organ 

inför det nordiska Gränshindersrådets möten. Pohjola-Nordens rådgivningskommitté har redan 

funnits i över 10 år, och är en företrädare och vägvisare för övriga nordiska länder, där 

motsvarande verksamhet inte finns. Under år 2021 kommer man att inleda ett aktivt samarbete 

och konsultering med olika kommuner, främst med kommuner nära gränsövergångarna. Detta 

arbete är i en central position under år 2021, eftersom Finland fungerar som ordförandeland för 

Ministerrådet, och eftersom coronapandemin har förorsakat stor osäkerhet hos dem som ofta 
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reser över gränserna. På det här sättet bidrar Pohjola-Norden till att avlägsna gränshinder och 

rapportera om eventuella nya hinder.  

 

Under 2021 kommer man att använda sig av en hybridmodell inom intressebevaknings- och 

samhällsansvarsarbetet. Det innebär att då pandemin lättar och restriktionerna kring möten lyfts, 

och det återigen blir möjligt att arrangera fysiska evenemang, så kommer man i mån av möjlighet 

alltid att kunna delta online. På så sätt har var och en som är intresserad av ämnet att ges 

möjlighet att lyssna och diskutera. 

 

Under 2021 är följande funktioner central inom intressebevaknings- och samhällsansvarsarbetet: 

 

• Webinarier och seminarier under Finlands period som ordförandeland för Nordiska 

ministerrådet.  

• Kommunalvalet 

• Rådgivningskommitténs möten 

• Samarbete och konsultering med kommunerna 

• ”Jämlik föräldraledighet och familjernas välmående” -projektet, som uppmuntrar båda 

föräldrarna att dela föräldraledigheterna jämnare. 

• Politiska händelser, t.ex. SuomiAreena 

• Nordiska rådets session 

 

Årsklocka för 2021 
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Målsättningar 2021: 

 

• Webinarier och seminarier når ut till 5000 personer 

• Intressebevakningsarbetet besöker minst fem orter för att informera och inspirera, t.ex. i 

samband med kommunalvalet 

• Insändare och mediasynlighet. Minst tre publicerade insändare och mediakontakter 

• Gästande experter på rådgivningskommitténs möten 

• Finansiering av ”pappaprojektet”, samt kartläggning av familjevänliga pilotförsök 

• Identifiering av nya målgrupper 

• Utvidgande av samarbetet med kommunerna 

• Nordiska rådets session och synlighet där 

• Ordna finansiering för att anställa en intressebevakningsansvarig 

 

3. Projekt 
 

Norden-centrets verksamhet 

 

Målsättningen för Norden-centret är att bidra till och öka den samhälleliga och politiska 

diskussionen mellan länderna, genom att skapa träffpunkter för olika aktörer. Med centrets hjälp 

kan man öka och vidareutveckla nätverk mellan länderna, både inom företagsvärlden och inom 

tredje sektorn. En väsentlig del av Norden-centrets verksamhet är att betjäna Pohjola-Nordens 

medlemmar, särskilt Norra Finlands medlemsföreningar, samt att delta i de nätverk som verkar 

mellan de nordiska länderna och inom Nordkalottregionen. 

 

Projekt: 

 

Den samnordiska projektverksamheten är Norden-centrets andra centrala uppgift. Förverkligandet 

av projektet Folkverkstan 2020-2022 kommer att vara en viktig del av centrets verksamhet. 

Projektet Interreg Nord är ett samarbetsprojekt med Föreningen Norden Norrbotten. ”Gör det 

själv” -verkstäderna med tillhörande föreläsningar, i samarbete med Uleåborgs invånarstugor och 

Uleåborgs-institutet, utgör grunden för verksamheten. 

Projektet Utbildning Nord strävar efter att synliggöra yrkesutbildningsanstalten i Övertorneå, 

gemensam för Norge, Sverige och Finland. Målet är att arrangera gästbesök i Övertorneå, för att 

presentera Utbildning Nords olika utbildningsalternativ. Den primära målgruppen är arbetslösa 

unga, deras handledare samt lärare i svenska på andra stadiet.  

 

Luckan-verksamheten: 

 

Inom Norden-centret finns också den finlandssvenska samlingspunkten Luckan. Verksamheten 

innebär Språkcafé för vuxna varje vecka, där den som vill har möjlighet att komma och diskutera 

på svenska. Biocafé förevisar nordiska kvalitetsfilmer en gång i månaden. Planering och 



förverkligande av Svenska veckan är centrala för Luckan-verksamheten, och ger den 

svenskspråkiga befolkningen möjlighet att träffas. Samarbetet med Svenska Privatskolan och 

Barnträdgården fortgår inom ramen för barnverksamheten. 

 

Övriga samarbeten: 

 

Nätverkande med samarbetspartners är en viktig del av Norden-centrets verksamhet. I mån av 

möjlighet deltar man i förverkligandet av Nordic Days under 2021-2022, som pga. corona 

inhiberades 2020. Norden-centret är också en del av Vares-nätverket, som koordinerar 

verksamheten bland de föreningar som jobbar med invandrarintegrering i regionen. Norden-

centret fungerar som träffpunkt för bland andra Uleåborgs Pohjola-Nordens Unga, Svenska 

Privatskolans föräldraförening, Pohjola-Nordens lokalförening och parterna inom Projekt 

Folkverkstan. Man strävar efter att utveckla samarbetet också med andra aktörer, t.ex. genom att 

planera skräddarsydda språkkurspaket för företag och den offentliga sektorn.  

 

Målsättningar 2021: 

 

• Projekt Folkverkstan når 150 personer 

• Utbildning Nord besöker 30 deltagare 

• Varje vecka besöker 20 deltagare språkcaféet 

• Biocafés filmvisningar har sammanlagt 25 besökare 

• I Svenska Veckans evenemang deltar 350 personer 

 

 

4. Medlems- och regiontjänster 
 

Den för Pohjola-Norden viktiga verksamheten på gräsrotsnivå sker i föreningarna. Inom förbundet 

finns ca 100 föreningar, vars verksamhet Pohjola-Norden stöder på olika sätt. En central roll 

innehas av regionerna, som genom att jobba tillsammans gör det möjligt även för aktiva inom små 

föreningar, och andra som är intresserade av nordisk verksamhet, att vara med och föra den 

nordiska stafettpinnen framåt. 

 

Inom medlems- och regionverksamheten kommer man under året att använda sig av de nya 

erfarenheter som man tagit med sig från undantagstillståndet. Det här innebär en hybridmodell, 

där fysiska möten och evenemang för det mesta också streamas online, så att alla som är 

intresserade av ämnet har möjlighet att lyssna och delta. För att möjliggöra detta har föreningarna 

möjlighet att ansöka om stöd för utrustningsinköp. Förbundet stöder föreningarna i att också 

utnyttja digitala kanaler för att arrangera möten. 

 

  



Centrala verksamhetsformer under år 2021 för att stöda verksamheten på fältet: 

 

• Utbildningar inom olika ämnen 

• Servicepaletten 

• Evenemangskoncept, så som GoNorden -tipspromenaderna 

• Föreningarnas hemsidor och e-postadresser 

• Regiontidningen 

• Virtuella vänortsträffar 

• Medlemsanskaffningstävling 

• Verksamhetsbidrag 

 

Årsklocka för år 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målsättningar 2021: 

 

• Nordens dag och nordiskt gästabud når 5000 personer 

• 200 personer deltar i GoNorden-kryssningen 

• GoNorden -tipspromenaderna ordnas på 20 orter 

• Regionkommittéerna har två möten, och varje region gör en egen regiontidning som stöder 

medlemsvärvningen. 

• Föreningarna och regionerna ansöker aktivt om verksamhetsstöd 
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• Alla lokalföreningars kontaktuppgifter finns på förbundets hemsida. 

• Fem pilotkommuner och lokalföreningar ordnar en virtuell vänortsträff. 

• Medlemsregistret uppdateras tillsammans med föreningarna, för att vara aktuellt  

 

Målsättningar 2022: 

 

Förbundets medlems- och regiontjänster erbjuder fortsättningsvis stöd och verksamhetsidéer till 

föreningarna. Föreningarna uppmanas betona årets tema hållbarhetstänk i sina egna evenemang. I 

samma anda kommer förbundets kommunikation till största delen ske i elektronisk form, för att 

undvika onödig pappersanvändning. 

 

5. Skola och bibliotek 
 

Under år 2021 kommer tyngdpunkten för verksamheten fortsättningsvis att vara generation z och 

barnfamiljer. Denna helhet kompletteras med årets teman kommunsamarbete och 

innovationsområden. Genom kommuner och innovationsområden kan vi stärka ungas nordiska 

samspel redan i ett tidigt skede. Det traditionella vänortssamarbetet begränsas till en liten grupp, 

medan de större, sektorsvisa innovationsområdena erbjuder större samarbetsmöjligheter.  

 

Genom skolan når Pohjola-Norden barn och unga, och i förlängningen också familjerna. Genom att 

erbjuda unga positiva erfarenheter av Norden och nordiska språk, främjas intresset för våra 

grannländer, något som fortsätter upp i vuxen ålder. Centrala samarbetspartners inom 

skolverksamheten är lärarna och lärarstuderande.  

 

Under 2021 är följande verksamhetsformer centrala: 

 

• Skolbesök 

• Språkläger på Åland, i Sverige och i Danmark 

• Bokstipendier till grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter 

• Rese- och kursstipendier till lärare och lärarstuderande 

• Lägerskolstipendier till skolklasser 

• Seminarie- och utbildningsverksamhet 

• Nordisk virtuellt ”spel-eftis”, där barnen erbjuds en trygg speleftermiddag tillsammans med 

en spelpedagog. Genom spelet får barnen möjlighet att träffa andra nordiska barn och 

diskutera online.  

 

  



Årsklocka för år 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målsättningar år 2021: 

 

• I lärarseminariet deltar 100 lärare. Programmet utarbetas i samråd med olika yrkesgrupper 

verksamma inom bildning. Vi möjliggör deltagande på distans. 

• Lärarutbildningen främjas i Norden. 

• Bibliotekssamarbetet intensifieras. 

• Vi arrangerar 50 skolbesök. Skolbesöken ordnas tillsammans med andra föreningar som gör 

skolbesök. 

• 130 stipendier beviljas. 

• Sammanlagt 100 personer deltar i språkkurser. 

• 50 lärare deltar i lärarkryssningen. 

• Kommittén för elev- och lärarutbyte sammanträder tre gånger. 

• Bokstipendier delas ut också till yrkesinstitut. 

• Lärarcaféer ordnas. 
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6. Kommunikation och marknadsföring 
 

Förbundets kommunikation och marknadsföring stöder de strategiska mål som definierats i 

verksamhetsplanen. Under verksamhetsåret fokuseras kommunikationen särskilt på de teman 

förbundet lyfter upp år 2021: kommunsamarbete och innovationsområden. Under året syns också 

Nordiska ministerrådets kommande fokusområden i förbundets kommunikation. Pohjola-Norden 

bör satsa på kommunikationssamarbete med övriga Norden-föreningar.  

 

Centrala verksamhetsformer under år 2021: 

 

• Medlemstidningen 

• Regiontidningen 

• Uttalanden och ställningstaganden 

• Månadsbrev 

• Föreningsbrev 

• Kommunikationsutbildning 

• Kanaler för social media: Facebook och Instagram 

• Webinarier 

• Youtube-kanalen 

 

Årsklocka för år 2021: 
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Målsättningar 2021: 

 

• Förbundets medlemstidningar publiceras i mars och oktober 

• I juni publiceras regiontidningar för alla regioner 

• Ett elektroniskt månadsbrev skickas minst 10 ggr under året 

• Föreningarnas föreningsbrev skickas 3-4 ggr under året 

• Tydligare verksamhetslinjer görs upp för kanaler i social media. 

• Ökande av följarmängd och växelverkan. 

• Kommittén för kommunikation och marknadsföring sammanträder tre gånger.  

 

7. Ekonomi och administration 
 

Föreningens ekonomi har stabiliserats under de senaste åren. Finansiering för fleråriga projekt har 

till en del bidragit till balans i ekonomin, och har framför allt fördelat inkomsterna jämnade över 

åren. 

 

Den världsomfattande coronapandemin som eskalerade under år 2020, och dess 

multiplikatoreffekter kommer att synas i finansieringen senast år 2022. Förbundet bör förbereda 

sig på detta under år 2021 och göra upp en heltäckande plan för den eventualiteten att till 

exempel det allmänna statsbidraget minskar radikalt från år 2022 och framåt.  

 

Förbundets verksamheter är även under år 2021 indelade i sju enheter, där varje enhet har en 

egen ansvarsperson. Varje ansvarsperson följer med den egna enhetens ekonomi och verksamhet, 

i samråd med förbundets ekonomi- och administrationsenhet. En klar och enkel 

förvaltningsmodell underlättar arbetet och möjliggör vid behov en snabb reaktion på förändringar. 

Tack vara enhetsindelningen har man också en bra överblick över vilka verksamheter som ger 

förbundet intäkter, och hur och till vad medlen används.  

 

 

8. Nordiska ministerrådets rådgivningstjänst Info Norden 
 

Info Norden är Nordiska ministerrådets rådgivningstjänst för alla som flyttar, studerar, arbetar 

eller planerar att grunda ett företag i Norden. Dessutom informerar Info Norden om nordiska 

stödtjänster, samt allmänt om nordiskt samarbete. I Finland administreras Info Norden av Pohjola-

Norden. 

 

Under år 2021 kommer Info Norden att svara på de utmaningar som orsakats av ökad efterfrågan 

på tjänsten. Hemsidorna förnyas och förenhetligas med tanke på sökmaskinsoptimering och 

lättläslighet. Sidorna uppdateras i särskilt samarbete med socialskyddsmyndigheterna och 



skattemyndigheterna, men även övrigt innehåll kontrolleras hos respektive myndighet. Alla 

inkomna frågor får svar. Projektledaren i Finland svarar särskilt för utvecklandet av frågetjänsten 

och översättningssamarbetet.  

 

Alla ärenden gällande gränshinder, som kommit till kännedom genom frågetjänsten, samt 

coronarelaterade störningar i den fria rörligheten, rapporteras till Nordiska ministerrådet. 

Projektledaren i Finland bistår den finländska representanten i Gränshinderrådet i dess arbete, och 

deltar i nationella och nordiska gränshindermöten. Dessutom deltar projektledaren i 

framställningen av samarbetsministerns redogörelse. 

 

Info Norden upprätthåller och utvecklar ett brett nätverk, vars uppgift är att garantera tillgången 

till aktuell och tillförlitlig information, samt främjande av fri rörlighet i Norden. Närmare 

information om marknadsföring riktad till medborgarna, evenemang för myndigheterna, samt 

ansvarsfördelningen inom det interna samarbetet, finns i Info Nordens egen verksamhetsplan.  

 

 

9. Avslutningsvis 
 

Pohjola-Norden fungerar som en länk mellan medborgare och beslutsfattare. Aktiv dialog mellan 

de olika aktörerna är en förutsättning för ett effektivt nordiskt samarbete och målet att 

tillsammans bygga ett öppet Norden. 

 

Vi behöver en ny generation nordister. Den rådande pandemin har tydligt visat oss hur sårbart 

internationellt samarbete är och hur viktig beredskap kan vara. Vi måste arbeta hårt för att det 

nordiska samarbetet och öppenheten kan även i fortsättningen kan gynna oss. Tillsammans gör vi 

vår röst hörd bättre i Europa och runt om i världen. 

 

Den nordiska ideologin har stött oss i mer än hundra år. Sammanhållning, vänskap och förtroende 

är viktiga värden för oss. Genom att slå samman våra gemensamma nordiska styrkor kan vi vara 

starka tillsammans i framtiden. 


