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Utskottet för kunskap och kultur i Nordens betänkande
över meddelande om Rek. 23/2015

Evaluering av Nordisk Journalistsenter (NJS)
Förslag
Utskottet för kunskap och kultur i Norden föreslår att
Nordiska rådet lägger meddelandet till handlingarna och anser att Rek.
23/2015 för rådets del är slutbehandlad
Bakgrund
Nordiska rådets rekommendation har följande formulering
Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd,
at Nordisk Journalistsenter (NJS) prioriteres også i budsjettet for
2016 på samme nivå som 2015
at NJS sitt hovedkurs skal gi deltakere fra hele Norden god innsikt i
Nordisk Råd sitt arbeid og skal hvert år ha Formannskapsprogrammet
for Nordisk Råd som tema og deltagerne skal hvert år følge forhandlingene under hovedsesjonen
at det skal i 2016 gjennomføres en evaluering av NJS sin virksomhet
med tanke på å avdekke senterets arbeid og stipender
Meddelande från Nordiska ministerrådet
Nordiska Ministerrådet bidrar fortsatt till NJC 2016 på samma nivå som
2015.
Nordiska Ministerrådet anser inte omedelbart, att det är en angelägenhet
för det nordiska kultursamarbetet att fastlägga curriculum krav på innehåll
i huvudkursen för en oavhängig utbildningsinstitution.
NJC evaluerar löpande sedan lång tid tillbaka sina individuella kursaktiviteter.
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Eftersom NJCs verksamhet fram till 2015 huvudsakligen bestått av kurser,
är behovet av att ytterligare evaluera dessa kurser, begränsat.
Genom det senaste året har mot denna bakgrund av kursaktiviteter, dialog förts med NJC kring behovet av att modernisera och vidareutveckla
verksamheten. Denna dialog har förts i samförstånd med Nordiska rådets
sekretariat samt kultur- och utbildningsutskott.
Nordiska Ministerrådet anser att det inte är behov av evaluering medan
verksamhet är igång med utveckling i ny riktning.
Ministerrådet anser rekommendationen för uppfylld.
Utskottets synpunkter
Utskottet för kunskap och kultur konstaterar att Nordiska ministerrådet
följer Nordiska rådets rekommendation vad beträffar den första att-satsen
genom att nivån på anslaget till NJC är densamma för 2016 som för 2015.
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Vad gäller den andra att-satsen kommer NJC:s huvudkurs att delvis förläggas till Nordiska rådets session i Köpenhamn 2016. I Nordiska ministerrådets svar framkommer att ministerrådet inte anser det önskvärt att
styra innehållet i kursen så att det blir tvingande att förlägga den till sessionen. Utskottet för kunskap och kultur föreslår att det inför varje session
förs en dialog med Nordiska ministerrådet och NJC om att förlägga en del
av kursen på Nordiska rådet session.
NJC har inför 2016 förändrat sin verksamhet. Centret har dragit ner på
antalet och längden på sina kurser och i stället fokuserar man på att via
sin nya webbplats skapa en on-line community, en digital nordisk mötesplats för journalister, politiker och andra intresserade av nordiska förhållanden. Andra fokusområden kommer att vara:

yttrandefrihet och en undersökning av journalisters eventuella
självcensur sett i ljuset av den ökande koncentrationen av ägarstrukturen av de nordiska mediahusen,

särskild insats för den undersökande journalistiken i Färöarna,
Grönland och Island,

kontrakt med samarbetsministrarna om insats för att stärka oberoende journalistik i NV Ryssland.
Då NJC omstrukturerar sin verksamhet är det inte ändamålsenligt att i
detta skede göra en utvärdering av verksamheten. Utskottet avser att
preliminärt återkomma i ärendet då den nya inriktningen har fungerat i tre
år.
Oslo den 19 april 2016
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