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MED NORDEN I FOKUS 

 

Enligt kartläggningar som nordiska ministerrådet genomfört åren 1993 och 2006 har intresset 

för nordiskt utbyte och samverkan varit stabilt över tid.  Invånarna i Norden vill mycket gärna 

se samarbete mellan de nordiska länderna. 8 av 10 känner till Nordiska rådet/Nordiska 

ministerrådet och lika många räknar med att det nordiska samarbetet kommer att få en ökad 

eller oförändrad betydelse de kommande åren. 2 av 3 invånare ser de andra nordiska länderna 

som sitt eget lands viktigaste samarbetspartner på längre sikt. Vi kan förmoda att de senaste 

årens finländska ekonomiska svacka måhända ytterligare har förstärkt intresset att etablera 

nya framsynta samarbeten. I Åbo Akademis strategi för åren 2015-20 uttrycks detta tydligt 

och bestämt; Akademin skall vara en bro mellan Finland och det övriga Norden samt främja 

nordiskt samarbete inom all sin verksamhet. CLL har tagit detta uppdrag på allvar och 

målmedvetet eftersträvat att knyta nordiska kontakter av intresse för såväl Åbo Akademi som 

yrkeshögskolan Novia. Sålunda har under året 33 personer med anknytning till högskolor i 

Sverige anlitats i olika projekt- och verksamheter under läsåret. Från Danmark och Norge har 

sammanlagt 7 personer med anknytning till högskolor eller som fria konsulter anlitats. CLL 

har också haft nordiskt deltagande på kurserna. Under läsåret har bland annat 4 personer från 

Danmark, 2 från Norge och 33 personer från Sverige deltagit i våra kurser/seminarier. 

Inom ramen för EU-finansierade projekt har närmare tio samarbeten etablerats med våra 

nordiska grannar. Med starka kopplingar till såväl Åbo Akademi som Novia har CLL en 

gynnsam position. Centret har överlag gott renommé och ses som en intressant och 

övertygande samarbetspart. Under året har CLL tagit emot 11 studiebesök från bl.a. 

Högskolan i Oslo og Akershus, NAROM från Norge, Södertörns Högskola, The Paper 

Province Park/Karlstad och från Karlstads universitet i Sverige. Övervägande delen av 

studiebesöken har dock utgjorts av lärare och skolledare (Göteborg, Piteå, Umeå, Örebro) från 

Sverige samt (Oslo och Tromsö) från Norge, totalt mer än 100 personer. CLL:s personal har 

också aktivt sökt sig ut för att knyta nya kontakter. Sammanlagt 17 personer har deltagit i 

olika kurser, konferenser och seminarier som arrangerats i Danmark, Norge och Sverige under 

läsåret. En person har deltagit i Erasmus+ arbetsplatsutbyte vid Norska forskningsrådet. 
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Jag är tämligen övertygad om att CLL:s målmedvetenhet och systematik i detta 

gränsöverskridande arbete är till gagn för såväl Åbo Akademi som Novia men också för våra 

finlandssvenska regioner. 
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