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UDVALGSFORSLAG 

 

 

Udvalgsforslag 
om en fællesnordisk filmportal  

1. Udvalgets forslag 

Kultur- og Uddannelsesudvalget foreslår, at 

Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd, 

at igangsætte og gennemføre et for-projekt/feasibility study, der 
skal kortlægge og beskrive mulighederne for, at der mellem de 
nordiske lande etableres en fællesnordisk filmportal, som kan be-
nyttes af alle lærere og elever på skoler i Norden, indeholdende 
nordisk producerede kort- og dokumentarfilm med tilhørende pæ-
dagogisk undervisningsmateriale, som frit kan streames og benyt-
tes i undervisningssammenhæng i Norden med henblik på at øge 
kultur- og nabosprogsforståelsen blandt børn og unge i Norden 

2. Baggrund 

Kultur- og Uddannelsesudvalget har i de forløbne to til tre arbejdet med et 
initiativ omkring en Ny Nordisk Arte-kanal. Dette initiativ har vist sig at 
være svært at realisere, idet den politiske opbakning ikke har været til 
stede i tilstrækkelig grad.  
 
Udvalget har efterfølgende undersøgt andre muligheder for at etablere et 
udbygget nordisk film-samarbejde. Således viser det viser det sig, at der 
kunne være større opbakning til at oprette en fælles nordisk film-portal, 
der bliver forankret i alle de nordiske lande og gerne i samarbejde med de 
nationale filminstitutter og/eller biblioteksmyndigheder. Flere af de nordi-
ske lande har allerede filmportaler i nationalt regi; her kan eksempelvis 
nævnes filmrommet.no i Norge og filmstriben.dk i Danmark. Nogle af dis-
se on-line-tjenester er tilknyttet de nationale filminstitutter og de respek-
tive biblioteksmyndigheder.  
 
Desuden kan nævnes det norske firma Norgesfilm AS, som også er invol-
veret i de tekniske løsninger bag filmportal-løsninger rettet mod skolerne. 
Norgesfilm er en del af Nordens ledende miljø for netbaseret filmdistribu-
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tion og udvikler tekniske distributionsløsninger for digital film. Denne type 
aktører kunne være relevante at se nærmere på og eventuelt inddrage el-
ler kortlægge i en videre analyse af et nordisk filmportal-projekt.  
 
Portalen skulle i udgangspunktet udformes og etableres som et film- og 
undervisningstilbud, der retter sig mod den samlede undervisningssektor 
i de Nordiske lande. Skoler og undervisningsinstitutioner i bred for-
stand har traditionelt set altid benyttet sig af film i undervisningen, både 
som smalfilm eller ni-millimeter film tilbage i tiden. Senere med videobånd 
og dvd-film. Den teknologiske udvikling har imidlertid betydet, at det nu 
lader sig gøre at streame film direkte fra nettet til brug for lærere og ele-
ver i undervisningen, hvilket betyder en langt større tilgængelighed og 
fleksibilitet for skolerne. Kultur- og Uddannelsesudvalget mener, at disse 
muligheder burde udnyttes i højere grad - også i en nordisk sammen-
hæng.  

3. Udvalgets synspunkter 

En fælles nordisk filmportal ville drage nytte af digitaliseringen og give 
nye muligheder for kulturudveksling samt være med til at øge den samle-
de forståelse og udbredelse af nabolandskultur i Norden, ikke mindst for 
børn og unge. Denne målgruppe er særlig vigtig og film af nordisk oprin-
delse i undervisningen ville være en udbytterig måde, hvorpå eleverne 
kunne lære om nabolandskultur i Norden. Alle lande i Norden har omfat-
tende arkiver indeholdende kort- og dokumentarfilm, som i udgangspunk-
tet er produceret og finansieret af staten. I første omgang er filmene pro-
duceret til at blive vist via analoge platforme, men i takt 
med digitaliseringen er filmmaterialet blevet konverteret til brug på digita-
le platforme. Kultur- og Uddannelsesudvalget mener at denne kulturarv i 
form af kort- og dokumentarfilm bør udnyttes i en fælles nordisk kontekst,  
til gavn for alle skolebørn i hele Norden. Ved at kunne vise filmene på 
tværs af de nordiske lande, øges mulighederne for at se andre film om 
fælles og gængse temaer, som geografi, historie og samfundsfag osv. Fil-
mene fra de andre lande giver nye perspektiver og mangfoldigheden øges 
inden for den fælles referenceramme, som det nordiske sprog- og kultur-
fællesskab kan siges at udgøre. 
  
Udvalget er bekendt med, at der kan opstå udfordringer i forhold til op-
havsrettigheder, men samtidig er netop området, kort- og dokumentar-
film, det område som alt andet lige er lettest at håndtere i forhold til ret-
tighedsspørgsmålet. I og med at staten i udgangspunktet har finansieret 
filmene, så mener udvalget, at der bør være opbakning fra politisk side til, 
at der udfærdiges aftaler mellem de nordiske lande, som frikøber ret-
tighederne til netop denne filmtype, da det må være i statens interesse at 
så mange så muligt får adgang til filmene - også på tværs af de nordiske 
lande. Det ville eksempelvis være langt mere krævende og omkostnings-
fuldt at lave samme øvelse med kommercielle spillefilm, idet det ville væ-
re dyrere at frikøbe rettighederne hos de kommercielle aktører, hvorfor 
rettighedsspørgsmålet i denne sammenhæng ville være mere komplice-
ret.   
 
4. Konklusion 
Formålet med en filmportal er at øge dels udveksling af kultur og traditio-
ner i Norden gennem brugen af nye medier og internet, dels at øge nabo-
sprogsforståelse med henblik på at inkludere og videreudvikle børn og un-
ges kulturdeltagelse i videst muligt omfang. En fælles nordisk filmportal 
skal kunne distribuere kort- og dokumentarfilm digitalt til skoler og øvrige 
undervisningsinstitutioner. Filmene i portalen er tiltænkt skoler og biblio-
teker og er til ikke-kommerciel anvendelse i undervisningen. Filmene kan 
udvælges eksempelvis af Filminstitutterne i de respektive nordiske lande. 
Filmene skal være clearet til visning i undervisningen på skoler i hele Nor-
den, således at der er adgang til at se filmene fra nordiske IP-adresser. 
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Ideen bag en fælles nordisk filmportal baserer sig på, at man skal kunne 
løfte de enkelte nationale film portalløsninger op til en nordisk model, som 
retter sig til lærere og elever i hele Norden. Fra portalen skulle skoler over 
hele Norden kunne streame relevante film direkte fra computeren, som 
skulle kunne bruges i undervisningen, og som har et nordisk indhold i 
form af kultur og sprog. Videre kunne der lægges forslag til undervis-
ningsforløb og pædagogisk materiale ind på portalen, som kunne anven-
des direkte af lærere og elever i undervisningen i hele Norden. 
 
 På baggrund af ovenstående foreslår Kultur- og Uddannelsesudvalget, at 

Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd, 

at igangsætte og gennemføre et for-projekt/feasibility study, der 
skal kortlægge og beskrive mulighederne for, at der mellem de 
nordiske lande etableres en fællesnordisk filmportal, som kan be-
nyttes af alle lærere og elever på skoler i Norden, indeholdende 
nordisk producerede kort- og dokumentarfilm med tilhørende pæ-
dagogisk undervisningsmateriale, som frit kan streames og benyt-
tes i undervisningssammenhæng i Norden med henblik på at øge 
kultur- og nabosprogsforståelsen blandt børn og unge i Norden 
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