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BETÆNKNING OVER MEDDELELSE OM 
REKOMMANDATION 

 

 

Medier og ophavsret 

1. Rekommandation 

Rekommandationen har følgende ordlyd: 
 

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. Meddelelse fra Nordisk Ministerråd 

Önskemålet om att öka tillgängligheten och användandet av kvalitativt 
nordiskt medieinnehåll i de nordiska länderna, är ömsesidig.  
Bakom Nordiska Rådets rekommendation ligger potentialen i att vidareut-
veckla det gemensamma nordiska offentliga rummet i medierna. 
 
När det digitala öppnar för det globala sätts också gällande nationella sy-
stem under press. Nya konsumtionsmönster för kultur- och mediekon-
sumtion följer innovation och förändring och påverkar såväl rättighetsha-
vare som producenter och distributörer. Detta gäller till exempel inom det 
audiovisuella området när innehåll distribueras, marknadsförs och upplevs 
på nya sätt, också interaktivt. 
 
Det genomförs aktiviteter inom det nordiska samarbetet på strategiska 
och konkreta nivåer. 
 
Nordiska Förvaltningsgruppen med jurister från public servicebolag i nor-
den är igång med arbetet med en strategi för att genomföra ett on de-
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mand-system som ska ge tillgång till public service program, att genomfö-
ras under en femårsperiod i de nordiska länderna. 
 
Flera av de nordiska institutionerna och samverkansorganen arbetar ex-
empelvis med att anpassa distribution, marknadsföring, och köp av me-
dieinnehåll och kulturprodukter till de digitala förutsättningarna.  
 
Bland annat har Nordisk Film & TV Fond med gott resultat pilottestat VoD 
(video on demand) som modell för ökad distribution av nordisk film och 
TV till nordamerika. Filmkontakt Nord genomför en rad strategiska initiativ 
som utvecklar hela deras system för tjänster och kommunikation kring 
nordisk kort- och dokumentärfilm. Alla medieverksamheter i det nordiska 
samarbetet arbetar med digitaliseringens konsekvenser och möjligheter. 
 
Med utgångspunkt i kulturstrategin 2012-2020 och dess tema digitali-
sering, är det angeläget att skapa möjligheter att ytterligare belysa hur 
strategin implementeras i de nordiska verksamheterna, och genom kun-
skapsutveckling och erfarenhetsutbyte öka dialogen mellan praktik och 
politik, också kring upphovsrättsliga frågorna.  
 
I detta svar tar ministerrådet därför ställning för ett genomförande av en 
workshop/tankesmedja för att belysa de centrala strategiska frågeställ-
ningar som digitaliseringen väcker och hur de nordiska initiativ som lö-
pande utvecklas inom det nordiska offentliga mediesamarbetet svarar mot 
de utmaningar som digitaliseringen rymmer.  
 
Arrangemanget planeras att genomföras i samarbete med Nordiska Kul-
turfonden. Till arrangemanget engageras centrala nordiska aktörer som 
Nordiska Förvaltningsgruppen, institutioner och samverkansorgan i det 
nordiska mediesamarbetet, liksom privata initiativ exempelvis inom områ-
det Polaris Nordic (upphovsrättsligt samarbete inom musikområdet mellan 
Danmark, Norge och Finland).  
 
Politiska beslutfattare inbjuds medverka i tankesmedjan kring identifie-
randet av nordiska initiativ och problemlösningar i samband med digitali-
seringen och upphovsrätten.   
 
Nordiska Ministerrådet ser fram emot att föra planeringen av expertmötet 
vidare i dialog med Nordiska Rådet. Nordiska Ministerrådet anser att re-
kommendation 18/2013 Medier och upphovsrätt kan avskrivas. 

3. Udvalgets betænkning 

Kultur- og Uddannelsesudvalget vil hermed gerne kvittere for besvarelsen 
af denne rekommandation. Udvalget anerkender den række af initiativer 
og projekter som ministerrådet har iværksat på området. Samtidig er ud-
valget også opmærksom på, at dele af forslaget ikke kan imødekommes 
fuldstændigt. Dette giver naturligvis anledning til at overveje, hvordan det 
videre arbejde kan forbedres i det nordiske samarbejde. Samtidig giver 
det udvalget mulighed for at vende tilbage til ministerrådet med nye for-
slag til initiativer på dette sagsområde, når eller hvis det skulle vise sig at 
være aktuelt. Udvalget er således imødekommende for det fortsatte sam-
arbejde inden for film, medier, ophavsret samt beslægtede områder og 
ser frem til den videre dialog med Nordisk Ministerråd. 
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På baggrund af ovenstående foreslår Kultur- og Uddannelsesudvalget, 

at Nordisk Råd tager meddelelsen til efterretning og anser Rek. 
18/2013/kultur som færdigbehandlet for rådets vedkommende. 

 
 
Tammerfors den 23. september 2014 

Annette Lind (S) 
Eila Tiainen (vänst) 
Jorodd Asphjell (A) 
Liselott Blixt (DF) 
 

Sinuhe Wallenheimo (saml) 
Svein Harberg (H) 
Tuula Peltonen (sd) 
Valgerður Gunnarsdóttir (Sj.) 

 


