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Förslag
Utskottet för kunskap och kultur i Norden föreslår att
Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet
att förlänga Nordplus programperiod med fem år (2018-2022)

Bakgrund
Nordiska rådet har mottagit ett ministerrådsförslag om att förlänga de nordiska utbildnings- och forskningsministrarnas program Nordplus i perioden 2018-2022.
Nordplus stöder projekt, nätverk och mobilitetsaktiviteter i Norden och de baltiska
länderna. Programmet utvärderades 2015 med konklusionen att programmet i huvudsak fungerar efter intentionen och rekommenderar Nordiska ministerrådet att
förlänga programmet. Utvärderingen hade dock synpunkter på utformingen av delprogrammet Nordplus nordiska språk. Man menade att syftet med delprogrammet
var oklart; att kravet på skandinaviska som arbetsspråk och ansökningsspråk hämmade deltagandet från de baltiska länderna, både vad gäller administrationen av
programmet och antalet ansökningar samt att kravet om deltagande från tre länder i
projekten bidrog till ett lågt intresse för att initiera samarbeten mellan skolor och organisationer i Norden och de baltiska länderna.
Som en konsekvens av detta föreslår de nordiska utbildnings- och forskningsministrarna att det skapas en tydligare koppling till Deklaration om nordisk språkpolitik;
att programmet döps om till Nordplus Nordens Språk för att tydliggöra att programmet har som syfte att stimulera intresset för, kunskap om och förståelse av
Nordens samhällsbärande språk (danska, finska, färöiska, grönländska, isländska,
norska, samiska och svenska) och de nordiska teckenspråken; att arbetsspråket ska
vara engelska samt att det ska vara möjligt att skicka in ansökningar på engelska i
likhet med övriga Nordplusprogram. För att öka intresset för Nordplus Nordens
Språk föreslås det även att det ska vara möjligt att söka för bilaterala projekt och att
stödet kan uppgå till 75 procent av den sökta summan (ökas från 50 procent).
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Utskottet för kunskap och kultur har blivit informerade och haft möjlighet att komma
med synpunkter på utformningen Nordplus och planerna på att förlänga programperioden med fem år (2018-2022) vid två tillfällen: vid mötet den 26 januari 2016 i
Helsingfors och den 3 augusti 2016 i Trondheim.
Utskottets synpunkter
Utskottet för kunskap och kultur bedömer att ändamålet med Nordplusprogrammet
är i linje med utskottets önskan om att främja projekt, mobilitet och nätverksamarbete mellan de nordiska och baltiska länderna inom alla utbildningssektorer.
Utskottet stället sig bakom de förändringar som föreslås inom delprogrammet Nordplus Nordens Språk och menar att även om engelska införs som administrativt arbetsspråk och att det blir möjligt att skriva ansökningar på engelska så är det är tillfredsställande tydliggjort att de organisationer och utbildningsinstitutioner, i Norden
och i de baltiska länderna, som söker medel ur programmet söker för projekt som ska
stimulera intresset för nordens samhällsbärande språk. Utskottet anser att de förändringar som föreslås förbättrar förutsättningarna för ett ökat intresse för projekt-,
mobilitets- och nätverksamarbeten om nordens språk, både i Norden och i de baltiska länderna.
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