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NEFNDARTILLAGA 

 

 

Nefndartillaga 
um fjölmiðla og höfundarrétt 

1. Tillaga nefndarinnar 

 Menningar- og menntamálanefndin leggur til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um, 

að semja og samþykkja nýja og sjálfstæða framtíðaráætlun fyrir 
norrænt samstarf um fjölmiðla og höfundarrétt. Áætlunin á að 
tryggja pólitískar framfarir og samlegðaráhrif í norrænu samstarfi 
um fjölmiðla, einkum varðandi meðferð höfundarréttar með það 
fyrir augum að efla sameiginlegt opinbert rými á Norðurlöndum; 
 
að norrænu menningarráðherrarnir geri munnlega grein fyrir 
framtíðarsýn, stefnu og nýjum aðgerðum í norrænu fjölmiðla-
samstarfi á þinginu á haustdögum 2014. 

2. Aðdragandi 

Medielandskabet har ændret sig væsentligt gennem de seneste 10-20 år. 
Digitale medier, nye medieplatforme og digitalisering generelt set i sam-
fundet har været med til at ændre medierne og ikke mindst medieforbru-
gernes vaner og måder at forbruge og tilgå medierne på. International 
udvikling og påvirkning ikke mindst fra det anglo-saksiske sprogområde 
har også haft stor betydning. Derudover spiller ophavsretlige spørgsmål 
og udfordringer også en større rolle, idet brugen af online-medier ikke kan 
reguleres på samme måde som de traditionelle medier.  
 
I nordisk sammenhæng er der tradition for, at medier, kultur og sprog er 
en central del af samarbejdet. De nordiske lande har i udgangspunktet 
Nordvisions-samarbejdet, hvor alle de nordiske Public Service-virksom-
heder samarbejder omkring programmer og udveksler en lang række ud-
sendelser landene imellem. Videre driver Nordisk Ministerråd institutionen 
Nordicom, nordiskt kunskapscenter för medie- och kommunikations-
området. Nordicom kortlægger nye medietrends og -udviklinger på tværs 
af hele Norden og er med til at udvikle mediekunskapen och bidrage till 
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att forskningens resultat synliggörs i behandlingen av mediefrågor på olika 
nivåer i både offentlig och privat verksamhet. Samlet set bør et medie-
samarbejde i Norden ligge inden for et samarbejde eller trio, der 
inkluderer Nordicom, Nordisk Film og TV Fond samt det Nordiska Dator-
spelprogrammet. Yderligere bør det kommande Nordiska MIK-nätverket 
også spille en central rolle.  
 
Et andet område er den offentlige mediestøtte hvor de nordiske lande 
nationalt set bidrager med økonomisk støtte til en række aviser og dag-
blade. Selv om udviklingen er gået hen i mod flere digitale medier, så er 
støtte-ordningerne i mange tilfælde rettet ind efter de traditionelle medier. 
Hvorimod støtteordningerne stort set ikke imødekommer de nye udford-
ringer, der ligger i online-mediernes ændrede former for organisering, 
distribution og måder at samarbejde og interagere på.  

3. Sjónarmið nefndarinnar 

Menningar- og menntamálanefnd vill stuðla að því að stjórnmálamenn 
einbeiti sér meir að fjölmiðlum og fjölmiðlaþróun á Norðurlöndum. Nefndin 
telur mikilvægt að litið sé á fjölmiðlasvið sem sjálfstætt svið með sjálf-
stæðri fjölmiðlaáætlun með það fyrir augum að dýpka og þróa starf sem 
fjallað er um í langtímaáætlun í menningarmálum (stafræn tækni). Hertar 
áherslur skipta sköpum vegna þess að fjölmiðlar eru mikilvægt grund-
vallaratriði í norrænu samstarfi og snerta mörg svið eins og tungumál, 
menningu, nýja fjölmiðla, stafræna tækni, börn og ungmenni, lýðræði og 
tjáningarfrelsi.  
 
Þjóðirnar hafa að sjálfsögðu sínar eigin fjölmiðlaáætlanir í löndunum. Á 
ráðherra- og embættismannastigi eiga norrænu menningarráðuneytin 
samstarf um norræn málefni sem varða fjölmiðla og höfundarrétt. Því er 
ástæða til að kortleggja betur þau fjölmiðlamálefni sem ráðherrarnir eiga 
samstarf um. Einnig hvaða efni mætti vinna nánar með og þróa í norrænu 
samstarfi.  
 
Því fer nefndin þess á leit við menningarráðherrana að þeir skili munnlegri 
greinargerð á þinginu haustið 2014. Þar verði greint frá þeirri reynslu og 
árangri sem ríkisstjórnir Norðurlandanna hafa náð í samstarfi sínu. 
Ennfremur hvaða framtíðarsjónarmið og tækifæri ráðherrarnir eygja í því 
að auka norrænt fjölmiðlasamstarf til framtíðar. Ekki síst í ljósi þess hve 
margt er líkt með löggjöf og reglum um fjölmiðla og höfundarrétt í 
löndunum.  
 
Nefndin telur því að ná megi samlegðaráhrifum ef kannað er hvernig 
norrænt samstarf getur gert löndunum kleift að deila með sér efni sem er 
varið með höfundarrétti. Þannig gætu Norðurlöndin unnið sameiginlegar 
reglur sem myndu gilda um meðferð höfundarréttar þegar löndin deila efni 
sín á milli. Sams konar meðferð höfundarréttar gæti þýtt að nýta mætti 
efni á netinu, kvikmyndir og fjölmiðlaefni, og deila því í auknum mæli á 
milli Norðurlandanna. 
 
Nefndin hvetur einnig til að í greinargerðinni verði gerð grein fyrir pólitísk-
um hagsmunum sem felast í að menningarráðherrarnir eigi norrænt 
samstarf um að móta stefnu um fjölmiðla og höfundarrétt. Ný norræn 
áætlun um fjölmiðlamál getur aukið vægi fjölmiðlamála og vakið meiri 
athygli á málaflokknum. Mikilvægt er að tryggja að norrænt 
fjölmiðlasamstarf skili árangri og efli samnorrænan opinberan vettvang. 
 
Eins og kunnugt er lagði Norðurlandaráð á árinu 2012 fram nýja tillögu 
um norræna vefgátt um kvikmyndir (A 1573/kultur) fyrir börn og 
ungmenni og er hún nú á borði ráðherranefndarinnar. Menningar- og 
menntamálanefnd telur að líta beri á tillöguna um kvikmyndavefgátt sem 
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lið í stærri fjölmiðlaáætlun til framtíðar. Kvikmyndavefgáttin er gott dæmi 
um pólitískt framtak þar sem kvikmyndir, nýir miðlar, nám og norrænn 
tungumálaskilningur smella saman og mynda eina heild. Nefndin auglýsir 
því eftir fleiri aðgerðum í anda kvikmyndavefgáttarinnar sem norrænu 
menningarráðherrarnir geta ýtt úr vör. Ný áætlun sem spannar allt 
fjölmiðla- og höfundarréttarsviðið eins og hér hefur verið lýst myndi fjölga 
tækifærum í norrænu fjölmiðlasamstarfi.     

4. Niðurstaða 

Í ljósi þess sem hér hefur komið fram leggur menningar- og menntamála-
nefnd til , að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um, 

að semja og samþykkja nýja og sjálfstæða framtíðaráætlun fyrir 
norrænt samstarf um fjölmiðla og höfundarrétt. Áætlunin á að 
tryggja pólitískar framfarir og samlegðaráhrif í norrænu samstarfi 
um fjölmiðla, einkum varðandi meðferð höfundarréttar með það 
fyrir augum að efla sameiginlegt opinbert rými á Norðurlöndum; 
 
að norrænu menningarráðherrarnir geri munnlega grein fyrir 
framtíðarsýn, stefnu og nýjum aðgerðum í norrænu fjölmiðla-
samstarfi á þinginu á haustdögum 2014. 
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