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Behandlas i Utskottet för kunskap och kultur i Norden 
 

Utskottet för kunskap och kultur i Nordens betänkande över 

Nordens Sångdag (Rek. 41/2017) 

Förslag 

Utskottet för kunskap och kultur i Norden föreslår att 

 

Nordiska rådet lägger meddelandet till handlingarna och anser att Rek. 41/2017 

Nordens sångdag är slutbehandlad för rådets del 

Bakgrund 

Rekommendationen har följande formulering: 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att avsätta medel till firandet av Nordens sångdag 

Meddelande från Nordiska ministerrådet 

För att kunna svara på rekommendationen har tilläggsinformation från sekretariatet 

för Nordiska rådet inhämtats. Sekretariatet har informerats om en projektbeskriv-

ning som bygger på ett externt förslag där arrangören skulle ordna Nordens Sångdag 

för hela Nordens skolor. 

Avsatta medel för denna typ av insatser finns inom undervisnings- och kultursektorns 

stödordningar. MR-K hänvisar således till dessa stödprogram där ansökningarna be-

handlas transparent enligt armslängdprincipen av externa sakkunniga. 

 

Nordiska ministerrådet anser därmed att rekommendationen är uppfylld. 

 Utskottets synpunkter 

Utskottet för kunskap och kultur anser att ett evenemang som Nordens sångdag har 

alla möjligheter att stärka bilden av Norden i Norden och skapa en större förståelse 

för våra länders historia, språk och sångskatter.  I synnerhet dagens unga har förmo-

dat liten kunskap om de andra nordiska ländernas sångskatt men om man får en tidig 

introduktion till nordiska sånger och språk ökar det chansen till ökad nordisk samhö-

righet och förståelse, för både sång, musik, historia och språk. Projektet bidrar även 

till att stärka nätverken och nya samarbeten mellan skolor, kulturhus, bibliotek, or-
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kestrar och körer. Genom att samarbeta med public service kanaler och näringsliv har 

projektet även förutsättningar att nå ut brett i hela Norden. Nordens sångdag kan 

även bidra till att göra Nordens dag, den 23 mars, mer känd i hela Norden.   

 

Utskottet för kunskap och kultur beklagar att Nordiska ministerrådet för kultur inte 

delar utskottets uppfattning att Nordens sångdag är ett strategiskt projekt för att 

stärka samhörighet och gemenskap i Norden bland framförallt barn och unga men 

även bland nya nordbor som genom projektet kommer i kontakt med både nordiska 

sånger, språk och historia. Projektet skulle därmed kunna falla in under kulturmi-

nistrarnas budgetpost Strategiska satsningar.  

 

Utskottet för kunskap och kultur tar dock svaret och informationen om kulturmi-

nistrarnas stödordningar för kännedom och föreslår Nordiska rådet att meddelandet 

läggs till handlingarna och för rådets del är slutbehandlad. 

 

 

Nuuk, Grönland den 13 september 2018 

Anna Kólbrun Árnadóttir (Mifl) 

Aron Emilsson (SD) 

Brigitte Klintskov Jerkel (KF) 

Johanna Karimäki (gröna) 

Jorodd Asphjell (A) 

Lars Mejern Larsson (S) 

Lars-Arne Staxäng (M) 

Marianne Synnes (H) 

Norunn Tveiten Benestad (H) 

Paavo Arhinmäki (vänst) 

Peter Johnsson (S) 

Peter Östman (kd) 

Sofia Geisler (IA) 

Tore Storehaug (KrF) 

 

  

 

 


