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UDVALGSFORSLAG 

 

 

Udvalgsforslag 

om medier og ophavsret 

1. Udvalgets forslag 

 Kultur- og Uddannelsesudvalget foreslår, at 

Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd, 

at udarbejde og vedtage en ny og selvstændig fremtidssikret stra-

tegi på medie- og ophavsretsområdet i nordisk sammenhæng. 

Strategien skal sikre at relevante, politiske fremskridt og synergier 

opnås inden for det nordiske mediesamarbejde, ikke mindst inden 

for klarering af rettigheder, med henblik på at opnå en styrket fæl-

les-nordisk offentlighed 

 

at de nordiske kulturministre ved sessionen i efteråret 2014 frem-

lægger en mundtlig redegørelse om visioner, strategi og konkrete 

nye initiativer inden for mediesamarbejdet i Norden 

2. Baggrund 

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-

virksomheder samarbejder omkring programmer og udveksler en lang 

række udsendelser landene imellem. Videre driver Nordisk Ministerråd in-

stitutionen Nordicom, nordiskt kunskapscenter för medie- och kommuni-

kationsområdet. Nordicom kortlægger nye medietrends og -udviklinger på 
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tværs af hele Norden og er med til at udvikle mediekunskapen och bidrage 

till att forskningens resultat synliggörs i behandlingen av mediefrågor på 

olika nivåer i både offentlig och privat verksamhet. Samlet set bør et me-

diesamarbejde i Norden ligge inden for et samarbejde eller trio, der inklu-

derer Nordicom, Nordisk Film og TV-Fond samt det Nordiska Datorspel-

programmet. Yderligere bør det kommande Nordiska MIK-nätverket også 

spille en central rolle.  

 

Et andet område er den offentlige mediestøtte hvor de nordiske lande nat-

ionalt set bidrager med økonomisk støtte til en række aviser og dagblade. 

Selv om udviklingen er gået hen i mod flere digitale medier, så er støtte-

ordningerne i mange tilfælde rettet ind efter de traditionelle medier. Hvor-

imod støtteordningerne stort set ikke imødekommer de nye udfordringer, 

der ligger i online-mediernes ændrede former for organisering, distribution 

og måder at samarbejde og interagere på.  

3. Udvalgets synspunkter 

Kultur -og Uddannelsesudvalget vil gerne være med til at løfte hele områ-

det for mediespørgsmål og den generelle medieudvikling i Norden op på et 

overordnet politisk niveau. Det er vigtigt for udvalget at medieområdet 

ses som et eget område som kræver et særligt fokus gennem en egen 

mediestrategi for at fordybe og videreudvikle det, som den langsiktede 

kulturstrategien behandler (digitalisering). Dette forstærkede fokus er af-

gørende fordi medieområdet er så grundlæggende og centralt i det nordi-

ske samarbejde og fordi det påvirker områder som sprog, kultur, nye me-

dier, digitalisering, børn og unge samt demokrati og ytringsfrihed.  

 

De enkelte lande har naturligvis nationale strategier på medieområdet. 

Samtidig findes der også, både på ministerniveau og på embedsmandsni-

veau i kulturdepartementerne samarbejder på tværs af de nordiske lande, 

der behandler medie- og ophavsretlige spørgsmål af fællesnordisk karak-

ter. Således ville det være relevant at få kortlagt nærmere, hvilke medie-

mæssige emner, der er samarbejde omkring på ministerniveau. Derud-

over også, hvilke emner, der har potentiale til at blive udbygget og vide-

reudviklet i nordisk sammenhæng.  

 

Udvalget vil derfor anmode om, at de nordiske kulturministre fremlægger 

en mundtlig redegørelse under sessionen i efteråret 2014. I redegørelsen 

kunne kulturministrene opliste de nordiske erfaringer og resultater, der 

måtte være opnået på tværs af regeringerne i landene. Desuden bør det i 

redegørelsen belyses, hvilke fremadrettede perspektiver og muligheder 

ministrene ser i forhold til at stræbe efter at opnå et udvidet og fremad-

rettet mediesamarbejde i Norden. Ikke mindst med udgangspunkt i de 

meget enslydende regel- og lovværk, der findes i de nordiske lande inden 

for medier og ophavsret.  

 

Således mener udvalget, at der kunne være nye synergigivende mulighe-

der i at undersøge de nordiske samarbejdsflader med henblik på i højere 

grad at kunne dele ophavsrets-beskyttet materiale. Det ville betyde at 

man i Norden kunne udarbejde et fælles regelsæt for klarering af ret-

tigheder til brug for at kunne dele materialer. Denne fælles klarering ville 

betyde, at netbaserede materialer, såsom film, medier og journalistisk 

materiale ville kunne anvendes og deles på tværs af de nordiske lande i 

højere grad. 

 

 Udvalget vil ydermere opfordre til, at det i redegørelsen belyses nærme-

re, hvilke politiske perspektiver der kunne ligge i, at der vedtages en 

egentlig strategi på medie- og ophavsretsområdet i nordisk sammenhæng 

– på initiativ af kulturministrene. En helt ny nordisk medie-strategi kunne 

således være med til at sikre, at det mediepolitiske område ville få stør-

re gennemslagskraft og bevågenhed. Dette er vigtigt for at sikre at rele-
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vante, politiske fremskridt opnås inden for det nordiske mediesamarbejde 

i bred forstand med henblik på at sikre en styrket, fælles-nordisk offent-

lighed. 

 

Nordisk Råd fremsatte som bekendt i 2012 et nyt forslag om en fælles-

nordisk filmportal for børn og unge (A 1573/kultur), som ministerrådet 

netop er i gang med at følge op på. Kultur- og Uddannelsesudvalget me-

ner, at Filmportal-forslaget vil kunne ses som et del-initiativ i en samlet 

fremtidig mediestrategi. Filmportal-projektet er et godt eksempel på et 

politisk initiativ, hvor kultur, nye medier, læring og nordisk sprogforståel-

se går op i en højere enhed. Derfor efterlyser udvalget således lignende 

eller beslægtede tiltag, som ligger i tråd med Filmportalen, og som vil 

kunne igangsættes fra de nordiske kulturministres side. Lanceringen af en 

som oven for nævnt strategi for hele medie -og ophavsretsområdet, ville 

give øget muligheder for mediesamarbejde i nordisk sammenhæng.     

4. Konklusion 

På baggrund af ovenstående foreslår Kultur- og Uddannelsesudvalget, at 

Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd, 

at udarbejde og vedtage en ny og selvstændig fremtidssikret stra-

tegi på medie- og ophavsretsområdet i nordisk sammenhæng. 

Strategien skal sikre at relevante, politiske fremskridt og synergier 

opnås inden for det nordiske mediesamarbejde, ikke mindst inden 

for klarering af rettigheder, med henblik på at opnå en styrket fæl-

les-nordisk offentlighed 

 

at de nordiske kulturministre ved sessionen i efteråret 2014 frem-

lægger en mundtlig redegørelse om visioner, strategi og konkrete 

nye initiativer inden for mediesamarbejdet i Norden 
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