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BETÆNKNING OVER MEDDELELSE OM 

REKOMMANDATION 

 

 

Fællesnordisk filmportal 

1. Rekommandation 

Rekommandationen har følgende ordlyd: 

 

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 benyttes af alle lærere og elever på 

skoler i Norden, indeholdende nordisk producerede kort- og 

dokumentarfilm med tilhørende pædagogisk undervis-

ningsmateriale, som frit kan streames og benyttes i under-

visningssammenhæng i Norden med henblik på at øge kul-

tur- og nabosprogsforståelsen blandt børn og unge i Norden 

2. Meddelelse fra Nordisk Ministerråd 

Önskemålet om att öka tillgängligheten och användandet av nordisk kultur 

i de nordiska länderna, däribland kvalitetsfilm, är ömsesidig.  

 

Bakom Nordiska Rådets rekommendation ligger potentialen i att kunna 

öka kultur- och grannlandsspråkförståelsen bland barn och unga i Norden.  

Vid Samrådsmötet 2012 mellan kulturministrarna och parlamentarikerna 

fördes en konstruktiv dialog kring vikten av att öka spridningen av nordisk 

kultur i Norden däri kvalitetsfilm inom kort- och dokumentärfilmområdet. 

Både det unga Norden och det digitala Norden i den nordiska kulturstrate-

gin lyfts därtill fram genom rekommendationen, vilket utgör en god start 

för projektet.  

 

I detta svar tar ministerrådet ställning för ett igångsättande och genomfö-

rande av en förstudie för att kartlägga och beskriva möjligheterna att mel-

lan de nordiska länderna etablera en gemensam filmportal att användas 

av lärare och elever på skolor i Norden med nordiskt producerad kort- och 

dokumentärfilm. Ministerrådet förhåller sig inte specifikt till frågan om en 
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filmportal som sådan. Kartläggningen omfattar därför också identifiering 

av andra befintliga aktörer inom området liksom eventuella alternativ till 

en ny portal, t ex integrering av nordiskt material i nationella befintliga 

verksamheter. 

 

Ministerrådet har beslutat att avsätta 200 000 DKK till en hearing och för-

studie med följande frågeställningar:   

 Vilka pågående eller planerade verksamheter inom området kan idag 

identifieras?  

 I vilken grad uppfyller sådana verksamheter rekommendationens 

syfte? 

 Vilka skulle vara de tilltänkta primär- och sekundärmålgrupperna i 

länderna?  

 Vilka behov har dessa målgrupper inom det avsedda området?  

 Vad skulle kunna möjliggöra för skolor med nordiska IP-adresser att i 

ökad utsträckning använda kort- och dokumentärfilm från Norden i 

undervisningssammanhang?  

 Hur når man målgrupperna bäst med relevant information som bidrar 

till att utveckla användandet? 

 Vem/vilka existerande aktörer med kontakt med målgrupperna skulle 

vara lämplig/intresserad av att vara huvudman/huvudmän för en 

verksamhet syftande till att etablera och driva en nordisk nätbutik för 

nordisk kort- och dokumentärfilm? 

 Hur skulle verksamheten kunna organiseras så att ett nationellt ägar- 

och målgruppsfokus kombineras med att ett nordiskt mervärde upp-

nås?” 

 Vilka kostnader kan identifieras, vilka finansieringsformer står till 

buds? 

 

Nordiska Ministerrådet ser fram emot att föra projektet vidare i dialog 

med Nordiska Rådet. 

 

Nordiska Ministerrådet anser att rekommendation 24/2012 kan avskrivas. 

3. Udvalgets betænkning 

Kultur- og Uddannelsesudvalget kan konstatere, at Nordisk Ministerråd 

har igangsat en for-analyse om et nordisk filmportal-projekt efter ønske 

fra Nordisk Råd. Analysen forventes at ligge klar i løbet af efteråret. Ud-

valget har forstået, at resultaterne fra analysen er ganske positive, og at 

der på baggrund af analysen er muligheder og perspektiver i, at der frem-

adrettet i nordiske samarbejde kan vedtages nye initiativer, der går i ret-

ning af et øget mediesamarbejde, ikke mindst inden for området film og 

nye medier.  

 

På baggrund af ovenstående foreslår Kultur- og Uddannelsesudvalget, 

at Nordisk Råd tager meddelelsen til efterretning og anser   

Rek. 24/2012/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.) 
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