Referat fra fylkesstyremøte og studentlaget
Tid: Onsdag 8. november, kl. 20.00-22.00.
Sted: Adm.bygget på UIT
Tilstede: Jørund, Benjamin, Vidar, Unn-Tove og Anders fra Foreningen Norden
SKYPE-MØTE MED FORENINGEN NORDEN – ANDERS RUUD SØRLI
Saksliste:
30/17 Invitasjon fra Foreningen Norden – til felles debatt
Foreningen Norden ved Anders Ruud Sørli deltok på skypemøtet på adm.bygget på UIT
sammen med øvrige deltakere fra fylkeslaget og studentlagsleder. Utgangspunktet var
følgende tema:
1. Tema: INTEGRERING
Ulike innfallsvinkler som vi ønsker skal bli debattert: (kanskje vi skal nyansere dette mer?)
1) Nordiske modell – lite sosiale forskjeller
2) Trepartssamarbeidet
3) Kvinner – arbeidsintegrering
4) Generell arbeidsintegrering
5) Samfunnsøkonomisk perspektiv – ikke utnyttelse av utdanning fra flyktninger
6) Statsvitenskapelige perspektiv – lovforming – politiske debatt
7) Bra utdannelse – hvorfor får de ikke godkjent sin utdanning
SPISSING TEMA
• Arbeidsintegrering
• Med særlig fokus på kvinner
• Utfordring: Foreningen Norden – lager en oversikt over forskjellene i Norden både til ulike
holdninger angående Integrering, hvordan det løses – som en del av innledningen.

Underpunkter
- Nordiske modell – lite sosiale forskjeller? Også i fremtiden?
- Trepartssamarbeidet – lavere organisasjonsgrad enn før – fagforeninger – som part.
- Samfunnsøkonomisk perspektiv – ikke utnyttelse av utdanning fra flyktninger
- Statsvitenskapelige perspektiv – lovforming – politiske debatt
- Bra utdannelse – hvorfor får de ikke godkjent sin utdanning. Avtale i Norden fra 1950-tallet, at
vi skal ha likeverdige utdannelser som aksepteres i våre 5 land.
- Hvilken ressurs er de som har utenlandsk bakgrunn
- Parlamentene – ulikt ordskiftet er i de ulike land. Integreringsprosesser

-

Politiske veivalg: Velferdsytelser, språkopplæring, etterutdanning, kontantstøtte
Nasjonale, regionale – nordiske utfordringer – felles for alle 5 land?

Det ble vurdert å sette av de siste 10 minuttene til spørsmål fra salen, men ble forkastet av
møtedeltakerne etter en vurderingsrunde.
PLANLEGGING AV DEBATT
1) Innledning - Foreningen Norden og Samfunnsviternes fylkeslag – 15 min
2) Ordstyrer:
a. Ønsket ordstyrer: Tone Angel Jensen – har blitt brukt tidligere. Anders tar kontakt.
b. Om Tone Angel Jensen ikke kan, gir Anders beskjed til studentlagsleder Benjamin,
som undersøker om Rasmus Bertelsen kan være det. Bertelsen har bakgrunn fra
Barents chair and policy.
3) Panel-deltakere
3-4 deltakere i debattpanel – hver får 5 minutter innledning ut i fra sitt «ståsted»
a. Deltaker fra Universitetsmiljøet - Benjamin forespør
i. Haldis Walestrand – samfunnsplanlegger UITii. Anders Nordli – Miljøfilosofi - Benjamin
iii. Nils Årsæther – samfunnsdebattant
iv. Jonas Stein – samfunnsdebattant – hovedoppgave under arbeid

b. Deltaker fra Næringslivet – Vidar forespør
i. Øyvind Alapnes - The Edge - som bidro på en nordisk konferanse i fjor med et
innlegg om «Norske bedrifters erfaringer med utenlandsk arbeidskraft»
ii. Magnar Nilssen, driftssjef i Nobina?
c.

Deltaker fra Offentlig arbeidsplass – Unn-Tove
i. Tromsø kommune, renhold – driftsleder Merethe Forfang
ii. UNN – Dersom ikke Forfang kan, undersøker Vidar om mulige debattanter fra
sin arbeidsplass.

d. Deltaker fra Foreningen Norden – Torgeir Fylkesnes – SV – Anders forespør.
Representant fra Studentene ble undersøkt av studenlagsleder, men ingen ønsket/kunne pga
eksamener? Dersom paneldebatten blir 2. uken i januar, er det kanskje muligheter til å vurdere dette
igjen.
4) Avslutning: Foreningen Norden og fylkeslagsleder takker av for debatten med en kort
oppsummering. – 15 min.

PRAKTISK INFORMASJON
1. forslag til dato: 4. desember 2017 – kl 20.00-22.00
• Sted: Driv – akseptert. Denne scenen har også barløsning for kjøp av drikke, og stort
gulv for 35-50 personer. Jørund – tar dette videre.
• Foreningen Norden: De betaler leiekostnader til Driv for paneldebatt, samt bevertning.
• Åpent møte for alle – ta med en «venn»
2. forslag til dato: En dato i uke 2 i 2018 – kl 20.00-22.00
• Sted: Driv – akseptert. Denne scenen har også barløsning for kjøp av drikke, og stort
gulv for 35-50 personer. Jørund – tar dette videre.
• Foreningen Norden: De betaler leiekostnader til Driv for paneldebatt, samt bevertning.
• Åpent møte for alle – ta med en «venn»

MARKEDSFØRING
•
•
•

Akademikerforeningene – markedsføring til medlemmene.
Fylkesnes – markedsføring med hans navn.
Streaming – Hyld - avklaring

•
•

Nordlys – Skjalg Fjellheim
Foreningen Norden – Anders lager forslag til markedsføring, som kan kopieres over til
andre nettsider – akademikersider osv.

•

Avisa Tromsø - Lars

ENKEL BEVERTNING
• Enkel snaks på bordene.
• Imsdal flasker vann – inngangspartiet
• Tilstedeværende får anledning til å kjøpe drikke/mat i baren på lokalet Isbjørnen på Driv.
Oversendelse til øvrige av Unn-Tove
Trekker ut tematikken – forslag som sendes mulige de som skal være med.
Minepæl:
Onsdag 15. november: alle personer kontaktet + Driv.
Markedsføring: siste frist - 20. november ellers utsettes til 2. uke i januar.
Jørund: Leverer litt effekter fra Samfunnsviterne ut til Vidar og Unn-Tove
Ferdig kl 21.30.

Hilsen

Unn-Tove Bakkevoll
Fylkesleder Samfunnsviterne i Troms
Mobil: 47850834

