
Under 2018 har Sverige internatio-

nella ordförandeskap såsom Nordiska 

ministerrådet, Barents, CBSS Council 

of the Baltic Sea States och 2019 

Nordiska rådet. Föreningen Norden 

har ett EU-uppdrag och i reglerings-

brev av svenska regeringen ett stöd 

för att arbeta med att utveckla tran-

snationellt samarbete och flernivå-

styre, för detta har vi skapat TDP som 

står för Transnational development  

program, vi har även ett trans- 

nationellt ledarskapsprogram, TLP.

Som en del av förberedelserna 

inför 2018 vill vi erbjuda er att utan 

kostnad delta i TDP våren 2017. Med 

stöd av TDP identifieras om ni har 

behov av att starta, förstärka eller 

förnya ert befintliga transnationella 

samarbete och policypåverkan, och 

hur ni kan göra det på olika sätt. 

Ideer, lösningar och uppslag växer 

fram Peer-to-peer, vilka sedan helt 

eller delvis kan tas med i era ordina-

rie planer framöver. 

Kort om metodiken i TDP - 3X 
Workshops varvat med eget 
arbete i berörd verksamhet.

Ett av framgångsrecepten är den 

forskning vi använder oss av som 

säger att vuxna chefer och ledare 

lär sig genom Praktik 55%, Peer-lear-

ning 30% och Föreläsning 15%. 

Vi börjar med en diagnos där ni 

identifierar var ni kan få störst nytta 

av att starta, förstärka eller förnya 

pågående transnationellt samar-

bete och policypåverkan. Därefter 

följer workshops med peer-learning 

som kärna, inklusive några externa 

föreläsningar, som ni använder som 

stöd i ert arbete med ordinarie  

policies, planer och rutiner. 

Under 2017 erbjuder vi er som sam-

verkande medlemmar i Föreningen 

Norden detta utan kostnad. I TLP 

tillkommer sedan bland annat  

metoder och ledningsverktyg.

TIDER FÖR WORKSHOPS

 April torsd 6e, kl 09-17

 Maj torsd 11e, kl 09-17

Juni torsd 15e, kl 09-17

O.S.A SENAST 23 FEB
Kontaka oss på: 

micael.ronntoft@norden.se

MOBIL: +46 705 50 69 20 

PRAKTISKT UTFÖRANDE,  
PEER-TO-PEER OCH FÖRELÄSNING

KOSTNADSFRITT

Micael Rönntoft
Utvecklingsansvarig /  

Developmentmanager

Drottninggatan 30

111 51 Stockholm   www.norden.se

Vi kommer också att ha två st informationsmöten onsd 15/2 och onsd 

22/2 08-09.30 i samband med frukost. O.S.A frukost senast tre dagar innan.

Transnationell utveckling 
för samverkande medlemmar


