Forslag til SAMAKs virksomhetsplan 2019
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SAMAKs vedtekter sier at «årsmøtene antar handlingsplanen for SAMAK».
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Av SAMAKs aktivitet i 2018 kan nevnes:
-

-

-

-

-

Arbeiderkongressen på Arlanda i februar, med vedtak av Arlandaerklæringen «Kompetanse for trygghet».
Fire styremøter (parti- og LO-sekretærgruppen) i Helsingfors, Bornholm,
Stockholm og Oslo. Styret har innledet et arbeid for å vurdere SAMAKs
videre utvikling.
Styret har fulgt med på arbeidet med fusjonen mellom LO i Danmark og
FTF til Fagbevægelsens hovedorganisation, og har notert seg at den nye
organisasjonen ønsker å være medlem av SAMAK.
Et partiledermøte i Stockholm, 5. november.
To møter i EU/EØS-gruppen i Brüssel og Helsingfors, mai og oktober.
Gruppen ledes av Jeppe Kofod. Gruppen har levert et større notat til partiog LO-sekretærgruppen om Norden og fremtidens Europa.
Ett møte i Utenriks- og sikkerhetspolitiske gruppe, i København i august.
Gruppen ledes av Margot Wallström.
Avslutning av 3. årgang og oppstart 4. årgang av Nordenskolen. Styret har
etablert nytt styringssystem for Nordenskolen for å sikre flere deltakere,
lavere deltakeravgift og økt forutsigbarhet i administreringen.
Styret har etablert Nordenskolen Alumni. Alumnistyret ledes av Emilia
Töyra, Socialdemokraterna.
Etablert opplegg for faste årlige møter med nordiske nærstående
tenketanker.
Generalsekretæren sitter i styret for FEPS, den europeiske
sosialdemokratiske tenketanken, som visepresident og treasurer.

Fra 2015 ligger SAMAKs sekretariat i Oslo. Sekretariatet disponerer om lag
1/3 årsverk til organisasjon og kommunikasjon i tillegg til generalsekretæren.
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SAMAKs virksomhet bør også i 2019 ta utgangspunkt i behovet for å sikre og
videreutvikle den nordiske modellen. Arbeidet bør ses i lys av internasjonale
1
Vedtatt av SAMAKs årsmøte 28.-29. januar 2019 i Helsingfors, i forkant av
Europaparlamentsvalget 23.-26. mai 2019, ny Europakommisjon og finsk lederskap i EU fra 1.
juli 2019. SAMAKs EU/EØS-gruppes notat «Norden og fremtidens Europa» gir bakgrunn for
uttalelsen, se www.samak.info.

forhold, jf. blant annet Europaparlamentsvalget i mai, valg av ny Kommisjon og
finsk lederskap i EU annet halvår.
Det er behov for å øke oppmerksomheten mot ny teknologi og mobilisering
som drivere og forutsetninger for samfunnsutviklingen og den nordiske
modellen. NordMod 2.0-prosjektet Fremtidens arbeidsliv og Arlandaerklæringen bør utnyttes videre i kommunikasjon og skolering.
Det er et selvstendig mål å gjenbruke og formidle SAMAKs prosjekter og
rapporter fra de siste årene.1
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Innsatsområder SAMAK vil arbeide med det neste året:
-

-

Bidra til å sikre og utvikle et godt organisert arbeidsliv i Norden som en
oppfølging av NordMod 2.0-prosjektet og Arlanda-erklæringen.
Gjennomføre et utredningsarbeid om digitale teknologier og politisk styring,
og vurdere eventuell videre oppfølging av dette temaet i SAMAK.
Følge den utenriks- og sikkerhetspolitiske situasjonen og utviklingen i
EU/EØS, og arbeide videre med å samordne synspunkter med
utgangspunkt i Utenriks- og sikkerhetspolitisk gruppe og EU/EØS-gruppen.
Igangsette et arbeid med å vurdere SAMAKs videre utvikling.
God oppfølging av årgang 4 og 5 i Nordenskolen og den nye Nordenskolen
Alumni.
God oppfølging av det nye samarbeidet med nærstående tankesmier i
Norden.
Profesjonalisere SAMAKs kommunikasjon, med vekt på
internkommunikasjonen.

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) og «Nordiske tiltag
mot social dumping» (CEVEA-rapport).
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