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DET NORDISKA SAMARBETET STÅR SIG
I EN TURBULENT VÄRLD
D

et här är Nordiskt Häfte år 2008.
Publikationen är en av de synligaste
yttringarna för det nordiska samarbetet
inom lantmäteriet. Den redigeras i tur
och ordning i de olika nordiska länderna
och innehållet tar man ställning till vid
ombudsmannamötena.
I år gick man in för att behandla fastighetsregistreringen och internationaliseringen av fastighetsmarknaden. Det är
särskilt inskrivningssystemet i Norden,
som undergått förändringar eller kommer
att bli föremål för reformer. Begränsningar
för utlänningar att anskaffa egendom hör
ihop med det ökade intresset för fastighetsmarknaden utanför landets gränser.
Ombudsmännen bidrar med översikter
från respektive land.
Den nordiska kongressen vart fjärde
år har befäst sin ställning i det nordiska
samarbetet. Den första kongressen hölls
i Köpenhamn år 1920 och senast hölls
kongressen år 2004 i Finland i Träskända
(Järvenpää), som var den 20. kongressen.
Följande kongress hålls i Aalborg i Danmark år 2009 och förskjutningen med ett
år beror på FIG Working Week i Stockholm
inkommande juni. I anslutning till FIGmötet firar Sveriges Lantmätareförening
SLF sitt 100-årsjubileum.
De årliga ombudsmannamötena utgör
också en del av samarbetet. I år träffas ombudsmännen och redaktörerna i Finland de
sista dagarna i juli. Ytterligare tillkommer
besöken vid broderföreningarnas årsmöten,
utbyte av facktidskrifter och de talrika
sammankomsterna med olika inriktning
i det dagliga värvet. Hos oss i Finland
har vi utökat antalet nordiska och estniska artiklar i tidskriften Maankäyttö,
som utkommer fyra gånger per år.
Det finns allt fler internationella fora
och idag är det i allt högre grad möjligt
att arbeta utomlands. Företagsverksamheten sträcker sina tentakler utöver

Det nordiska samarbetet utestänger ingenting, men det
kompletterar andra internationella förbindelser, som vi
gemensamt och skilt för sig
engagerar oss i.

landets gränser och samarbetet i Europa
har intensifierats, inom lantmäteriet bl.a.
via CLGE. Den bredaste samarbetsorganisationen FIG omspänner hela världen,
men inom ramen för dess verksamhet
har man också möjlighet att träffa sina
nordiska kolleger.
Också de nationella lantmäteriverken
samarbetar regelbundet, men livligast är
samarbetet här i Norden.
Hur är det möjligt att nordismen kunnat bibehålla sin livskraft också inom
fackorganisationerna, då det idag finns så
många konkurrerande alternativ? Formen
för det nordiska samarbetet har visserligen
ändrats. För Finland var det åtminstone
till en början en av de få möjligheterna
till internationellt samarbete. Idag utgör
det nordiska samarbetet en del av det
internationella nätverket på individnivån.
Personrelationerna i Norden samman-

knyts både via arbetslivet och medverkan
i intresseorganisationerna inom facket.
Personliga bekantskaper och vänskapsförhållanden bidrar till att skapa kontakter
också i yrkesarbetet. Nordismen i sig är
ägnat att skapa starka band.
Med tanke på integrationen i Europa
och de lägre hindren för gränsöverskridande verksamhet kan man fråga sig, om
det skulle finnas möjligheter att utvidga
det nordiska samarbetet. Åtminstone
blickar vi söderut vid Finska vikens norra
kustremsa, då det är kortare väg till vikens
södra kustremsa än till mellersta Finland.
Borde alltså våra estniska kolleger tas med
i de nordiska aktiviteterna? Så har t.ex.
skett med MIL:s årsmöte och lantmäteridagarna i Finland.
Då kan man ytterligare fråga sig om
också de andra baltiska länderna borde
tas med i verksamheten. Som ett argument
mot en utvidgning kan framföras, att det
nordiska samarbetet bygger på kultur,
historia och lagstiftning, som är likartad.
Dessutom har samarbetet sina egna hävdvunna och bekanta former. Det nordiska
samarbetet utestänger ingenting, men
det kompletterar andra internationella
förbindelser, som vi gemensamt och skilt
för sig engagerar oss i. När det gäller biståndsprogram har de nordiska länderna
funnit varandra på många utsatta områden, såsom i Asien och Afrika.
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PS
Vi önskar gratulera Sveriges Lantmätareförening (SLF) inför föreningens 100-års jubileum genom att publicera
den dåvarande distriktsingenjörens och mångåriga ombudsmannen Sven-Olof Lindfors skrift om det nordiska
samarbetet. Skriften publicerades i MIL:s festskrift år 1990, då Finlands Lantmäteriingenjörers Förbund fyllde
100 år. Skämtsamt kunde man säga att storebror gratulerar lillebror!
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