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Behandlas i Utskottet för kunskap och kultur i Norden 
 

Utskottet för kunskap och kultur i Nordens betänkande över 

Afskaffelse af geoblocking 

Förslag 

Utskottet för kunskap och kultur i Norden föreslår att 

Nordiska rådet lägger meddelandet till handlingarna och anser att Rek. 31/2017 

om Afskaffelse af geoblocking är slutbehandlad för rådets del 

Bakgrund 

Rekommendationen har följande formulering: 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att utreda vad som krävs för att avskaffa geoblockering mellan de nordiska län-

dernas digitala tv-tjänster. 

Meddelande från Nordiska ministerrådet 

Nordiska Ministerrådet hänvisar till beslutet i budgetkompromissen 2017:  
”Att avsätta medel för en kartläggning av hur nordiska public service 
kanalerna kan bli tillgängliga i hela Norden, härunder titta på geoblockering.”  
 
Beslutet i budgetkompromissen innebär att MR-K enligt ovanstående beslutar 

om att avsätta medel med direktiv för en undersökning att genomföras under 
2018, med sikte på att presentera rapport till Nordiska Rådets session 2018, 
innehållande information om följande:  
i vilken grad är nationella Public Service kanaler tillgängliga i andra nordiska 
länder idag? Vilka är de juridiska utmaningarna för att kunna öka tillgången till 
nordiskt innehåll, inklusive i förhållande till EU? Vilka är de ekonomiska 
utmaningarna när det gäller att öka tillgången till nordiskt innehåll? 
Vilka konsekvenser skulle ett avskaffande av geoblockering i norden få för de 
relevanta aktörerna; rättighetshavarna och distributörerna? 

Finns det andra idag kända faktorer som i ett kortare perspektiv kan förväntas 
påverka utvecklingen i riktning mot ökad tillgång till nordiska program i 

Norden – t ex teknikutveckling och/eller nya digitala affärsmodeller på 
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marknaden? 
 

Vilka slutsatser/ rekommendationer kan konkluderas, i förhållande till en 
ambition om att från nuvarande nivå 2018, öka tillgången till nordiska Public 
Service kanaler i de nordiska länderna?  
 

Nordiska ministerrådet anser därmed att rekommendationen är uppfylld. 

Utskottets synpunkter 

Utskottet för kunskap och kultur tackar Nordiska ministerrådet för det positiva svaret 

som följer Nordiska rådets rekommendation och ser fram emot att ta del av Nordiska 

ministerrådets rapport på sessionen 2018. 

 

Utskottet föreslår därmed att Rek. 31/2017 för rådets del är slutbehandlad. 
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