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BETÆNKNING OVER MEDDELELSE OM 

REKOMMANDATION 

 

 

Strategi for det nordiske kultursamarbejde 

2013 - 2020 

1. Rekommandation 

Rekommandationen har følgende ordlyd: 

 

Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd 

 

at implementere den fremlagte strategi for det nordiske kul-

tur-samarbejde gældende for perioden 2013-20 indeholdende 

de hovedtemaer og samarbejdsformer som står beskrevet i 

strategien, og under hensyntagen til de i betænkningen frem-

førte synspunkter 

 

at arrangere et seminar/konference/kulturforum med ud-

gangspunkt i den nye rapport omhandlende Nabolandskultur i 

Norden, hvor de fremadrettede forslag og anbefalinger i rap-

porten drøftes, behandles og operationaliseres med henblik 

på, at nye aktiviteter og satsninger inden for nabolandskultur 

kan udvikles og implementeres fremadrettet     

2. Meddelelse fra Nordisk Ministerråd 

Implementering av Strategi för det nordiska kultursamarbetet 2013-2020 

Nordiska ministerrådet har i arbetet med framtagandet av Strategi för 

nordiskt kultursamarbete 2013-2020 haft en god dialog och fått många 

inspel från aktörer inom det nordiska kultursamarbetet och från Nordiska 

rådets kultur- och utbildningsutskott. Strategin beslutades av de nordiska 

kulturministrarna (MR-K) vid deras möte under Nordiska rådets session i 

Helsingfors 2012.  

 

Strategin ska realiseras genom att: 

 Nordiska ministerrådets institutioner på kulturområdet får inskri-

vet i sina mål- och resultatkontrakt att de ska arbeta för att reali-

sera strategins målsättningar 
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 Institutionerna skriver in i sina verksamhetsplaner hur man tänker 

arbeta för att realisera strategins målsättningar 

 Strategins prioriteringar skrivs in Nordiska ministerrådets budget-

texter 

 Stärka samarbetet mellan de nationella kulturmyndigheterna och 

Nordiska ministerrådet för kultur 

 Intensifiera dialogen på alla nivåer 

 Avhålla ett årligt kulturforum med deltagande av institutionerna, 

samarbetsorganen och kulturprogrammen för att diskutera möj-

ligheter och utmaningar för att realisera strategin 

 Ordförandeskapsprogrammet för kulturområdet kopplas till strate-

gin 

 

Strategin ger uttryck för de nordiska kulturministrarnas önskan om att se 

kulturen i ett större sammanhang och att syftar till att inspirera till ett 

större tvärsektoriellt arbete. 

 

I Nordiska rådets betänkande framförs synpunkten om det nödvändiga i 

att strategins teman fylls med konkreta tilltag.  

 

Nordiska ministerrådet har hittills genomfört och planerat följande aktivi-

teter kopplade till strategin 

 
 Under Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 2012, som hade Nor-

den som tema, deltog Ministerrådet för kultur med en rad aktivite-

ter som belyste strategins målsättningar. Förutom litterärara ar-

rangemang genomfördes en satsning på temat Kultur och identitet 

i samarbete med Nordiska rådet. Dessutom en paneldiskussion, 

fotoutställning och diskussioner om hur människor med funktions-

nedsättning framställs i medierna.  

 Nordisk Kulturfestival,TING, genomfördes i samband med Nor-

diska rådets session, hösten 2012, och blev en manifestation av 

nordisk konst och kultursamarbete.  

 Ett nytt Nordiska Rådets pris för Barn- och ungdomslitteratur blev 

instiftat 2012. Etableringen av priset är resultatet av de nordiska 

kulturministrarnas önskan om att stärka barn- och ungdomslitte-

raturen i Norden. Priset är en del av ett samlat lyft som bl.a. be-

tyder en ökning av medlen till översättning av böcker, författar-

skola för ungdomar och författarbesök på skolor i Norden. 

 

 Ett aktivt arbete har inletts med NMR:s institutioner på kulturom-

rådet om hur de ska koppla sina verksamheter till strategins mål-

sättningar. 

 

 En tätare dialog har inletts med de nationella kulturmyndigheterna 

under 2012 och denna kommer att fortsätta att utvecklas under 

2013. 

 
 En riktad dialog har inletts med ett flertal aktörer inom kultursam-

arbetet; frågan om amatörer och frivilligas deltaganden i kultur-

samarbetet har undersökts och det har skapats bättre möjligheter 

för att realisera strategin genom upprättandet av budgetposten 

Strategiska satsningar.  

 Under 2012 har det pågått förberedelser för ministerrådets omfat-

tande engagement i Nordic Cool-festivalen på Kennedy Center i 

Washington. Festivalen genomfördes i februari-mars 2013 och har 

skapat unika möjligheter för det nordiska kultursamarbetet att 

profileras utomlands.   
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 Strategin lyfter fram behovet för mer forskning och kunskapsun-

derlag när kulturpolitiken ska utvecklas och genomföras. Minister-

rådet för kultur har i slutet av 2012 avhållit ett forskningssemi-

narium där forskare från Norden har förhållit till vart och ett av 

temana i strategin. Strategin ska följas upp av en rad aktiviteter, 

bland annat i samband den Nordiska kulturpolitiska konferensen 

som genomförs i augusti 2013 i Köpenhamn och förhållande till att 

undersöka förutsättningarna för ett större forskningsprogram om 

kulturpolitiken i ett förändrat kulturlandskap, gärna i samarbete 

med Nord Forsk.  

 Ministerrådet för kultur har engagerat sig i utformningen av Nor-

disk strategi för hållbar utveckling, Ett gott liv i ett hållbart Nor-

den, och fått kultur inkluderat i strategin.   

 
 Det svenska ordförandenskapet för kultursamarbetet har kopplat 

sitt sektorsprogram 2013 till strategin och planerar att genomföra 

seminarier som är knutna till strategins prioriteringar: expertmöte 

om arkitektur och hållbarhet; seminarium om konstnärernas vill-

kor; expertmöte om kulturella fristäder; konferens om litteratur 

och läsfrämjande; expertmöte om mediekunnighet och yttrande-

frihet; konferens om digitalisering av kulturarvet. 

 Den 18 juni 2013 kommer det årliga kulturforumet med strategin 

som tema att avhållas. Forumet kommer att både innehålla exem-

pel från institutionernas arbete med strategin och workshops som 

syftar till att komma vidare med att realisera strategins målsätt-

ningar. Till forumet kommer ministerrådets institutioner och sam-

arbetsorgan att vara inbjudna, likväl som Nordiska rådets kultur- 

och utbildningsutskott samt nationella kulturmyndigheter. 

 

Seminarium/konferens/kulturforum om rapporten Tillgång till grannlands-

kultur i Norden 

Ministerrådet delar uppfattningen om behovet av att följa upp rapporten 

Tillgång till grannlandskultur i Norden. Ministerrådet har därför uppdragit 

åt Nordicom att genomföra en hearing/seminarium.  

 

Vid Samrådsmötet 2012 diskuterades de insatsområden rapporten fram-

lagt med fokus på de svårigheter som kunnat konstateras avseende till-

gång till relevant nordisk kulturstatistik.  

 

Ministerrådet har därför avsatt 300 000 DKK till en förstudie i arrange-

mang av Nordicom. Hearingen och förstudien syftar till att inventera be-

hov och identifiera möjligheter kring framförallt området nordisk kultur-

statistik utifrån existerande nationell verksamhet på området i de nordiska 

länderna. Förstudien ska analysera behov och identifiera verksamhetsom-

råde, föreslå organisering och finansiering. 

 

I arbetet ska särskild hänsyn tas till EU:s kulturstatistikprogram, så att 

nordisk kulturstatistik är kompatibel med EU:s kulturstatistik. 

 

Nordiska ministerrådet anser därmed att rekommendation 20/2012 kan 

avskrivas. 
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3. Udvalgets betænkning 

 

Kultur- og Uddannelsesudvalget ser positivt på ministerrådets arbejde 

med at udvikle og implementere en 2020-plan for det nordiske kultursam-

arbejde. Processen har været involverende og rådet har haft mulighed for 

at deltage i arbejdet med den nye strategi. På baggrund heraf finder ud-

valget, at der er mange spændende elementer og potentialer i den frem-

adrettede strategi. Kultur- og Uddannelsesudvalget er ligeledes interesse-

ret i at deltage på lignende vis, når nye strategier skal implementeres i 

fremtiden. 

 

På baggrund af ovenstående foreslår Kultur- og Uddannelsesudvalget, 

at Nordisk Råd tager meddelelsen til efterretning og anser    

Rek. 20/2012/kultur som færdigbehandlet for rådets vedkommen-

de. 

 

 

Oslo den 29. oktober 2013 

Anu Urpalainen (saml) 

Göran Montan (M), formand 

Harry Jansson (ÅC) 

Ingebjørg Godskesen (FrP) 

Jorodd Asphjell (A) 

Karen Ellemann (V) 

 

Kristen Touborg (SF)  

Liselott Blixt (DF) 

Rasmus Lynghøj (S) 

Róbert Marshall (Björt framtíð) 

Svein Harberg (H) 

Valgerður Gunnarsdóttir (Sj.) 

 

 

 

 

 

 

  

 


