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Fra SAMAKs styre (parti- og LO-sekretærgruppen)

Til Arbeiderkongressen 2018

Virksomhetsplan for SAMAK 2018
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SAMAKs vedtekter sier at «årsmøtene antar handlingsplanen for SAMAK».
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Av SAMAKs aktivitet i 2017 kan nevnes:
- Årsmøte på Voksenåsen i januar.
- Fem styremøter (parti- og LO-sekretærgruppen).
- Etablert mandater for utenriks- og sikkerhetspolitiske gruppe og EU-gruppe.
- To møter i den utenriks- og sikkerhetspolitiske gruppen, april og november.
- To møter i EU-gruppen, i Brüssel og København, mars og november.
- Gjennomføring av det store utredningsprosjektet NordMod 2.0 Fremtidens
arbeidsliv i regi av Tankesmedjan Tiden.
- Brev til S&D-gruppen i Europaparlamentet om fremtidige prioriteringer.
- «Roadshow» i Norden om sosial dumping som utfordring for den nordiske
modellen. Åpne arrangementer i København, Akureyri og Stockholm (Oslo
22.1.2018, Helsingfors planlegges). Samarbeid med S-gruppen i Nordisk råd,
på grunnlag av CEVEAs rapport for SAMAK og Poul Nielson-rapporten.
- Avslutning av 2. årgang og oppstart av 3. årgang Nordenskolen.
- Arbeidsgruppe om videreutvikling av Nordenskolen.
- Initiativ om felles utvikling av kampanjeverktøy i regi av det danske parti.
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- Styrking av kommunikasjonen utad. Økt bruk av sosiale medier. Pamfletten
«Den nordiske modellen på 6 min!» for nordiske lesere på alle nordiske
språk og «The Nordic Model for Dummies» for utenlandske lesere på
engelsk, spansk og latvisk.
- Generalsekretæren valgt til visepresident og treasurer i FEPS, den europeiske
sosialdemokratiske tenketanken.
- Et første fellesmøte avholdt med nordiske nærstående tenketanker, desember.
SAMAKs sekretariat er i Oslo. Ved hjelp av prosjektmidler fra LO-N er det blitt
tilført ressurser tilsvarende ca. 50 prosent av årsverk som politisk rådgiver (Silje
Rygland). Med dette har sekretariatet disponert om lag 2 årsverk.
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SAMAKs virksomhet bør også i 2018 ta utgangspunkt i behovet for å sikre og
videreutvikle den nordiske modellen. Dette bør handle mye om å følge opp
Arlanda-erklæringen, og å utvikle videre vårt arbeid på det internasjonale
området og kommunikasjon. Dessuten er det behov for å øke oppmerksomheten
mot teknologi og mobilisering som drivere og forutsetninger for
samfunnsutviklingen og den nordiske modellen.
Det er et selvstendig mål å bruke, gjenbruke og formidle SAMAKs prosjekter og
rapporter fra de siste årene.1
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Innsatsområder SAMAK vil arbeide med det neste året:
- Sikre og utvikle et godt organisert og anstendig arbeidsliv i Norden som en
oppfølging av NordMod 2.0-prosjektet og Arlanda-erklæringen.
- Vurdere opplegg for og iverksette de kommende årganger i Nordenskolen.
- Etablere permanent samarbeid med nærstående tankesmier i Norden.
- Følge godt med på organisasjonsprosessen i LO Danmark.
- Følge den utenriks- og sikkerhetspolitiske situasjonen og utviklingen i EU/
EØS, og arbeide videre med å samordne synspunkter.
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NordMod2030, NordMod 2.0, «Flyktninger – Krise for den nordiske modellen?» (rapport av
Anne Britt Djuve, Fafo), «Alle skal med» (Kallset-rapporten fra arbeidsgruppe om
integrering), «Fremtidens flytrafik på fair vilkår» (Heunicke-rapporten), «Nordiske tiltag mot
social dumping» (CEVEA-rapport).
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- Forbedre og målrette SAMAKs arbeid med kommunikasjon, særlig når det
gjelder den nordiske modellen og arbeidsliv, blant annet i lys av det
omfattende materiale som er utviklet gjennom NordMod-prosjektene.
- Øke oppmerksomheten om teknologi og mobilisering som drivere og
forutsetninger for den nordiske modellens framtid.
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