NORDISK TÄNKETANK OM FRAMTIDENS KOMPETENSER
Norden som vinnarregion

Europa står inför stora utmaningar att hantera de krav och villkor som en alltmer
globaliserad ekonomi ställer på samhället. EU har uppmärksammat detta och formulerat
målsättningen att Europa ska vara den mest framgångsrika kunskapsbaserade
ekonomiska regionen med hållbar ekologisk utvcekling i världen.
I Nordiska Ministerrådets rapport ”Norden som global vinnarregion”, som är framtagen
tillsammans med Huset Mandag Morgen, framstår Norden som en kunskapsregion med
stor potential för utveckling av de mänskliga resurser som utgör grunden för att bli en
global vinnarregion.
I rapporten framhålls vår gemensamma värdergrund, kultur och histora och inte minst
en gemensam syn på demokrati och utildning som de viktigaste nordiska
framgångsfaktorerna för en positiv utveckling. De nordiska regeringarna uppmanas i
rapporten att utforma en gemensam strategi för hur vi ska uteckla och ta tillvara våra
unika möjligheterna att bli en vinnarregion.
Nordisk Tänketank skapar kunskapsunderlag

Med sikte på att göra Norden till en vinnarregion arbetar Nordiska Ministerrådet med att
utforma gemensamma strategier för hur man ska möta utmaningarna kring framtidens
kompetensbehov och hur dessa behov ska tillgodoses. För att skapa policyunderlag till
detta arbeta har NVL etablerat en nordisk tänketank.
Tänketanken är sammansatt av individer från varje nordiskt land, verksamma i olika
områden i samhället. Genom den breda kompetens och erfarenhet som finns samlad i
gruppen diskuteras och undersöks de kritiska frågeställnigarna från många olika
perspektiv.
Kristin Astergeirsdottir, ordförande i Tänketanken, är historiker, direktör och forskare
vid institutionen för Kvinno- och könsforskning på Islands Universitet och har en bred
erfarenhet av frågor som rör könsforskning, kvinnorörelser, demokrati och politik. Hon
är engagerad i ett antal sammanhang, bland annat i styrelsen av Islands Nationalteater,
Islands Husbank, Islands kvinnoarkiv och ett nytt Centrum för muntlig historia.
Harry Bjerkeng är direktör för Håndverksbedriftenes Landsforening i Norge och har
mångårig erfarenhet av att arbeta med frågor som rör kompetensutveckling inklusive
lärlingsutbildning, efter- och viadreutbildning i arbetslivet, småföretagsledarutbildning,
utbildningsekonomi och avtal mellan arbetsmarknadens parter. Han har sedan 1994
deltagit i och lett den norska styrelsen för Leonardo da Vinci-programmet samt ett antal
europeiska kompetenseprojekt.

Arne Carlsen är direktör for Internationalisering vid Danmarks Pædagogiske
Universitet. Han har mångårig erfarenhet av arbete med nordiska och internationella
frågor som berör vuxnas lärande och livslångt lärande. Han har varit
Utbildningsdirektör vid Dannmarks Pædagogiske Universitet med ansvar för att
utveckla näringslivsanpassade masterutbildningar for vuxna, rektor för Nordens
folkeliga akademi, Nordiska Ministerrådets utvcklingscentrum för livslångt lärande, och
är medlem i redaktionskommittéen för Journal of Lifelong Learning in Europe, samt
editorial correspondent för International Journal of Lifelong Education. Han är även
ordförande i ASEM Education and Research Hub for Lifelong Learning Studies, ett
universitetssamarbete mellan 18 asiatiska och europeiska universitet.
Ingegerd Green arbetar som konsult i egen firma med olika former av uppdrag med
utgångspunkt i små och medelstora företags förutsättningar att skapa konkurrenskraft
genom utveckling av kunskap och kompetens. Hon är styrelseledamot i ett flertal
företag av olika storlek och i olika branscher, samt i Stiftelsen Form för
småföretagsforskning och Institutet för Tillväxtpolitiska studier. Utöver detta är hon
inom sitt fackområde anlitad som rådgivare och ämnessakkunnig av olika nationella
organisationer.
Leena Jokinen är utbildningsdirektör på Finland Futures Research Centre at Turku
School of Economics. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med framtidsfrågor och
framtidsscenarier. Hon jobbar bl.a. med framtidsorienterade strategiprocesser och ger
vägledning och sparring till grupper och individer innom olika organisationer.
Värdering av realkompetenser är ett projekttema som hon har sysslat med under många
år.
Sigrún Magnúsdóttir är Islands koordinator för NVL och arbetar också med
utvecklingsfrågor på Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (Education and Training Service
Centre). Hon har lång erfarenhet inom området vuxnas lärande och har själv arbetat som
lärare och ledare inom yrkesutbildning i fackföreningar, eftergymnasiala skolor och
akademi. Hon fungerar som koordinator och kontaktperson för Tänketanken.
Arbetet pågår 2006-2007

Arbetet i Tänketanken utgår från ett antal kritiska frågeställningar. Hur ser ett framtida
nordiskt samhälle och arbetsliv ut? Vilka kompetenser måste individer och
organisationer ha för att fungera i ett sådant samhälle? I vilka system och strukturer kan
dessa kompetenser utvecklas? Hur kan den nordiska gemensamma kulturen utgöra
grund för en vinnarstrategi när det gäller kompetensförsörjning och utveckling?
Genom att bearbeta befintlig kunskap i form av rapporter, utredningar, policydokument
och genom att möta enskilda individer från olika delar av samhället försöker
Tänketanken formulera ett fördjupat underlag för fortsatt diskussion kring frågorna.
En viktig del av Tänketankens arbete var det seminarium som genomfördes på Island
24-25 augusti där ett 50-tal personer från hela Norden samlades under två dagar för att i
en kreativ process bidra med kunskap och erfarenhet.
Under hösten 2006 träffas Tänketanken ytterligare några gånger för att bearbeta det som
kom fram under seminariet på Island och för att fortsätta samla kunskap och erfarenhet

från framför allt arbetsmarknadens olika parter. Ett möte hålls i Köpenhamn i oktober
och ett i Göteborg i december
Under våren 2007 inleds arbetet med att sammanställa den rapport som ska presenteras
för Nordiska Ministerrådet efter halvårsskiftet. Tänketanken planerar också ett antal
olika aktiviteter i respektive land för att sprida och förankra rapporten när den är färdig.
Detta kan komma attt ske i form av nationella rundabordssamtal, medverkan vid redan
planerade nordiska och europeiska konferenser.
Erfarenhetsutbyte

Tänketankens arbete bygger mycket på att samla och bearbeta kunskap och erfarenheter
som redan finns. Därför är alla som är intresserade välkomna att på olika sätt bidra med
idéer, tankar och förslag.

Kontakt: Sigrún Kristín Magnúsdóttir. NVL / Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, sigrunkri@frae.is
www.nordvux.net

