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Præsidieforslag
om ændringer af Nordisk Råds priser
1. Præsidiets forslag
På baggrund af ovenstående foreslår Præsidiet, at
Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd,
at vedtægterne for de fire priser sammenskrives til et samlet sæt
vedtægter med plads til de fire priser. Det nye sæt vedtægter skal
harmonisere nomineringsperioderne. Vedtægterne skal træde i
kraft 1. januar 2014.
2. Baggrund
I de seneste år har der været en del drøftelser vedrørende Nordisk Råds
priser. Det angår særligt nominering og offentliggørelse, ceremonien og
rammen for overrækkelsen, prisernes økonomi og administration samt
prisernes vedtægter.
På den baggrund nedsatte Rådsdirektøren i efteråret 2011 arbejdsgruppe
bestående af embedsmænd til at se nærmere på disse forhold og komme
med forslag. Arbejdsgruppen bestod af repræsentanter fra de 4 prissekretariater samt fra Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd.
Arbejdsgruppen skulle tage stilling til nuværende former for nominering
og offentliggørelse af prisvinderne samt om prisuddelingen er optimal og
indkomme med eventuelle ændringsforslag. Gruppen nåede frem til følgende forslag:
1. At alle prisnomineringer sker i perioden 1. august til 1. september.
2.

At offentliggørelse af vinderne og overrækkelsen af priserne sker
samtidig i forbindelse med Nordisk Råds session

3.

At et udvalg af de nominerede er til stede ved prisoverrækkelsen
(«Oscar model»)
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4.

At det udarbejdes vedtægter som omfatter alle priserne (ikke 4
forskellige vedtægter som i dag).

5.

At nuværende diploma erstattes med en statuette/figur

6.

At udvikle overrækkelsesceremonien til et show som bliver udsendt med tv.

7.

At musikprisen revurderes.

8.

At det tages stilling til om forvaltningen af de 4 priser; om at fortsætte med 4 forskellige sekretariater eller at samle det et sted.
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Samtidigt besluttede Præsidiet på sit møde den 22. marts 2012 at bakke
op om et konkret forslag fra den norske delegation, om at prisceremonien
i 2013 planlægges og distribueres af NRK, - Norges nationale TV-og Radioudbyder. Det norske forslag harmonerede fint med arbejdsgruppens
anbefalinger.
Efter gruppen havde afsluttet sit arbejde indkom der et forslag om, at Miljøprisen kunne arrangeres som en konkurrence mellem de nordiske byer.
Eksempelvis årets mest økologiske, mest grønne, mest selvforsynende eller lignende udvalgte miljøkriterier.
Slutteligt skal det bemærkes, at Kulturministrene fra de 5 nordiske lande
har foreslået, at der oprettes en børnelitteraturpris. Kulturministrene vil
derfor fremlægge sit Ministerrådsforslag ved Nordisk Råds session 2012.
Præsidiet drøftede ovenstående forslag om at revidere Nordisk Råds priser
på sit møde den 19. juni 2012.
3. Høring
Arbejdsgruppens forslag var sendt i høring til Kultur- og Uddannelsesudvalget samt fra Miljø- og Naturressourceudvalget.
Kultur-og Uddannelsesudvalget efterlyste en analyse, der kan kortlægge
fordele og ulemper med arbejdet med priserne. Udvalgt kunne både se
fordele ved at prissekretariaterne administreres decentralt og fordele ved
at samle administrationen. Derfor burde dette anliggende undersøges
nærmere.
Kulturudvalget bakker op om at udbygge samarbejdet med public service
kanalerne i forbindelse med Nordisk Råds prisoverrækkelse og finder oscar-modellen interessant, såfremt det kan have et nordisk præg.
Miljø- og Naturressourceudvalget finder det nødvendigt, at der udarbejdes
en omkostningsanalyse for at skabe klarhed over finansieringen ved en
eventuel ændring.
Udvalget mener, at alle fire priser skal uddeles samtidigt og at det ville
være en fordel om miljøministrene kunne engageres i præsentationen.
Udvalget vurderer endvidere, at det kan være praktiske problemer knyttet
til at offentliggøre navnet på selve uddelingen og at nomineringsprocessen
er for kort.
Miljø- og Naturressourceudvalget stiller sig positivt til et eventuelt Tvshow for at give publicitet og udbrede kendskabet til priserne, og påpeger
at såfremt man udskifter diplomet med en statuette, skal det være ”Den
nordiske Svane”.
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Endelig foreslår udvalget, at Ungdommens Nordiske Råd skal inddrages i
for eksempel nomineringsprocessen.
På Præsidiets møde den 27. september 2012 fik Litteraturpriskomiteens
formand Eva Ström foretræde for Præsidiet. Eva Ström præsenterede Litteraturpriskomiteens syn på ændringsforslagene, og sagde at komiteen
ikke fandt anledning til at ændre på Litteraturprisen. Den fungerede godt
som det var, og derfor modsætter Litteraturpriskomiteens sig enhver ændring.
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4. Præsidiets synspunkter
Præsidiet mener, at der er behov for at revidere Nordisk Råds priser med
henblik på at ensrette og optimere rammerne. Præsidiet støtter således op
om en harmonisering af nomineringsperioden, så alle nomineringer finder
sted i samme periode.
Derudover mener Præsidiet, at Ungdommens Nordiske Råd skal inddrages
for derved at bidrage til en modernisering af Priserne.
Samtidigt konstateres det, at der er flere tiltag på gang. Parallelt med at
debatten foregår i Nordisk Råds organer, har Nordisk Ministerråd ligeledes
stillet forslag til ændringer og indførelse af en ny pris for børne- og ungdomslitteratur. Dette Ministerrådsforslag bliver behandlet i Nordisk Råds
Kultur-og Uddannelsesudvalg og efterfølgende af plenum på Nordisk Råds
session.
Præsidiet vil selvstændigt træffe beslutning om de ændringer i vilkår og
betingelser, som ligger indenfor Præsidiets mandat. Det angår tidspunktet
for offentliggørelse og overrækkelse samt at erstatte diplomet med en
statuette af det nordiske Svanemærke.
Præsidiet ønsker derudover, at yderligere ændringer bliver koordineret og
er velovervejet. Derfor vil Præsidiet opfordre til et konstruktivt samarbejde og dialog med Ministerrådet i 2013 med henblik på at harmonisere
vedtægter og forhold for de 4 priser pr. 1. januar 2014.
5. Konklusion
På baggrund af ovenstående foreslår Præsidiet, at
Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd,
at vedtægterne for de fire priser sammenskrives til et samlet sæt
vedtægter med plads til de fire priser. Det nye sæt vedtægter skal
harmonisere nomineringsperioderne. Vedtægterne skal træde i
kraft 1. januar 2014.

Helsinki den 30. oktober 2012
Bertel Haarder (V)
Cristina Husmark Pehrsson (M)
Helgi Hjörvar (A)
Karin Gaardsted (S)
Karin Åström (S)
Kimmo Sasi (saml), Formand
Maarit Feldt-Ranta (sd)

Marit Nybakk (A)
Per-Kristian Foss (H)
Rigmor Andersen Eide (KrF)
Silvia Modig (vänst), Næstformand
Simo Rundgren (cent)
Åsa Torstensson (C)
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