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Norræna ráðherranefndin er mikilvægur  
vettvangur fyrir norrænt samstarf á sviði  
menningarmála. Starfsemi ráðherranefndarinnar 
á menningarsviði snertir marga þætti formlegs 
jafnt sem óformlegs norræns samstarfs innan  
og utan Norðurlanda. 

Norrænt samstarf á sviði menningarmála á að 
standa vörð um arfleifð Norðurlanda á sviði 
sögu, menningar og tungumála og tryggja þannig 
samfellu. Jafnframt á samstarfið að vera opið 
fyrir nýjum menningar formum og straumum. 
Breytingar í umgjörð og skilyrðum menningarlífs 
og lista, í íbúasamsetningu, tækni og fleiru gera 
kröfur um sveigjanleika og endurnýjun.

Norrænt menningarsamstarf byggist á reglunni 
um norrænt notagildi; að samstarfið fari fram
á sviðum þar sem norrænu löndin hafa 
sameiginlegra hagsmuna að gæta og glíma við 
svipuð vandamál, og þar sem norrænt samstarf 
eykur möguleika á öflugri þróunarvinnu. Með 
miðlun reynslu og þekkingar og tengslanetum 
á að þróa og styrkja stöðu Norðurlanda sem 
svæðis. Efla þarf gagnkvæman tungumálaskilning 
á Norðurlöndum. Standa á vörð um málfrelsi 
og listrænt sjálfstæði. Menningarsamstarf á að 
efla sjálfbæra þróun. Með menningarsamstarfi á 
breiðum grundvelli má þróa samkennd og skilning 
milli íbúa Norðurlanda og efla þannig samheldni í 
norrænum velferðarsamfélögum. 

Í stefnu um norrænt menningarsamstarf fyrir 
tímabilið 2013–2020 er lögð áhersla á eftirfarandi 
fimm málaflokka: 

•	 Sjálfbær Norðurlönd
•	 Skapandi Norðurlönd 
•	 Þvermenningarleg Norðurlönd
•	 Ung Norðurlönd
•	 Stafræn Norðurlönd

Undir þessum fyrirsögnum vill Norræna 
ráðherranefndin um menningar mál bregðast 
við breytingum og áskorunum líðandi stundar 
almennt og sérstaklega á menningarsviði. 
Málaflokkarnir styðja hver við annan og skarast. 
Frekari rannsóknir og víðtækari þekking er 

nauðsynleg til að móta og hrinda í framkvæmd 
nýrri stefnu í menningarmálum. Þróun stafrænnar 
tækni og annarrar tækni, þróun í efnahagsmálum 
og lýðþróun ásamt alþjóðavæðingu, 
hnattvæðingu og breyttri menningarneyslu, 
skapar ný skilyrði. Því þarf að leggja áherslu 
á þekkingu þegar stefnunni verður hrint í 
framkvæmd. 

Til að norrænar aðgerðir á menningarsviði nái 
sem bestum árangri þarf að efla samspilið milli 
norrænna aðgerða og starfsemi innanlands. 

Stefnumörkunin á að vera stjórntæki fyrir 
stofnanir og samstarfsaðila á vettvangi Norrænu 
ráðherranefndarinnar og henni á að framfylgja á 
eftirfarandi hátt: 

•	 Í markmiðum hverrar stofnunar og í 
markmiðs- og árangurs samningum og 
ársskýrslum. Hvetja skal stofnanirnar til 
að setja starfsemi sinni markmið þar sem 
tilgreint er nánar hvernig stefnan hefur áhrif á 
starfsemi stofnunarinnar.

•	 Í textum fjárhagsáætlana skal tilgreina 
forgangsröðun komandi árs.

•	 Í stefnumörkun sem MR-K samþykkir.
•	 Með því að efla samstarf milli 

menningarstjórnvalda í löndunum og 
samstarfs á norrænum vettvangi.

•	 Með því að efla samráð á öllum stigum.
•	 Með því að halda árlegt menningarþing 

norrænna stofnana, sam starfsaðila og fulltrúa 
áætlana þar sem rætt verði um tækifæri 
og áskoranir við að hrinda stefnunni í 
framkvæmd á pólitískum vettvangi.

•	 Í formennskuáætlunum.

Á árinu 2016 skal fara fram stöðumat sem kanni 
hvernig gengur að ná mark miðum stefnunnar, 
hvort þau séu enn mikilvæg eða hvort þörf sé á 
breytingum.

Ráðherranefnd um menningarmál samþykkti 
stefnu Norrænu ráðherranefndarinnar um 
menningarsamstarf þann 31. október 2012.



Sjálfbær Norðurlönd

Markmið: Norrænt menningarlíf styrki stoðir 
norrænna samfélaga með því að vera aðgen-
gilegt og hvetja til þátttöku.

Þróttmikið menningar- og listalíf er nútímasamfélögum 
nauðsyn. Menningarupplifanir og þátttaka í 
menningarstarfsemi skipta máli fyrir félagslíf, þroska 
sjálfsmynd og aðlögun þar sem traust, virðing og 
félags leg tengsl myndast milli íbúanna. Listir og menning 
eru krefjandi og þroska okkur sem einstaklinga og 
samfélag, og stuðla þannig að sjálf bæru samfélagi. Því 
þarf aðgengi að fjölbreyttum lista- og 
menningarvið burðum að vera gott og mikilvægt að allir 
hafi tækifæri til að tjá sig með list og menningu. Til að 
mæta þeim áskorunum sem norrænu 
velferðar samfélögin standa frammi fyrir þarf að horfa á 
heildina og hafa hliðsjón af fjölda fagsviða og 
málaflokka. Áhersla á menningu hefur einnig þýðingu 
fyrir önnur samfélagsmarkmið, eins og þróun 
atvinnugreina og vinnustaða, samþættingu og aðlögun, 
heilsu, nám og sköpunarkraft. 

Skapandi Norðurlönd

Markmið: Litið sé á Norðurlönd sem lifandi, 
öflugt og skapandi menningarsvæði.

Listir og menning eru hornsteinar í norrænu samstarfi. 
Með norrænum stofnunum og áætlunum er bæði stutt við 
sameiginleg menningarform og starfsemi einstakra 
listamanna. Ráðherranefnd um menningarmál á að hvetja 
og efla menningar- og listsköpun í fremstu röð. 
Þverfaglegt norrænt samstarf skapar forsendur til að þróa 
útflutning frá Norður löndum á alþjóðlega markaði, um 
leið og norrænu löndin leggja áherslu á að efla 
menningarlegar og skapandi greinar. Öflugra samstarf til 
langs tíma á að efla norrænan heimamarkað, auka 
hagvöxt og áhrif á alþjóða vettvangi. Með 
menningartengdum markmiðum sem beinast sérstaklega 
að skapandi greinum á að efla vörumerkið Norðurlönd.

Þvermenningarleg Norðurlönd

Markmið: Öllum íbúum á Norðurlöndum 
finnist þeir eiga þar heima og taki þátt í men-
ningarlífi á Norðurlöndum.

Menningarsviðið býður upp á sameiginlegan vettvang og 
grundvöll sam starfs, samráðs og skoðanaskipta. Virkt og 
öflugt menningarlíf sem birtist í fjölbreyttum 
menningarformum er mikilvægur þáttur í samfélagi þar 
sem allir eru með. Hér er átt við „samskipti milli ólíkra 
menningarsam félaga á jafnréttisgrundvelli og að 
mögulegt sé að sameiginleg menning ar  leg tjáningarform 

verði til með skoðanaskiptum og gagnkvæmri virð ingu.“ 
(Samningur Sameinuðu þjóðanna um að vernda og 
styðja við fjöl breytileg menningarleg tjáningarform). 
Norrænt menningarsamstarf á að hvetja til gegnsæis og 
aðlögunar og endurspegla fjölbreytileika í hinu norræna 
samfélagi. Efla á norrænan málskilning. Það styrkir bæði 
að lögun og gagnkvæma fræðslu. Almannaútvarp og 
-sjónvarp, menningar stofnanir og aðrir sem skapa og 
miðla listum og menningu gegna mikil vægu hlutverki í 
að gera fjölbreytileika á Norðurlöndum sýnilegan.

Ung Norðurlönd

Markmið: Börn og ungmenni á Norðurlöndum 
skapi, taki þátt í og taki afstöðu til lista og 
menningar.

Börn og ungmenni skipa mikilvægan sess í norrænu 
menningarsamstarfi. Á Norðurlöndum ríkir sameiginleg 
sýn á börn og ungmenni og rétt og tækifæri þeirra til að 
hafa áhrif á eigið líf. Mikilvægt er að norræn styrkja kerfi 
leggi áherslu á bæði barna- og ungmennamenningu. 
Ráð herra nefnd um menningarmál á að skoða 
möguleikana á aðild barna og ungmenna að 
ákvörðunarferlum sem hafa áhrif á líf þeirra. Norrænt 
samstarf á að taka virka afstöðu til tjáningarforma barna 
og ungmenna. Með norrænu menningarsamstarfi eykst 
áhugi og skilningur á norrænum tungumálum meðal 
barna og ungmenna. Þar gegna bókmenntir mikil vægu 
hlutverki. Samskiptavettvangur í raunheimum og 
netheimum á að efla áhuga barna og ungmenna á listum 
og menningu.

Stafræn Norðurlönd

Markmið: Norræn menning nýti sér stafræna 
tækni til fullnustu.

Stafræn tækni felur í sér mikil tækifæri fyrir 
Norðurlönd í sífellt hnatt væddari heimi. Í henni felast 
tækifæri til sameiginlegra upplifana sem tengjast 
menningu og tungumálum og hún getur því eflt 
norræna sam stöðu. Norrænt menningarsamstarf á að 
nýta sér tækni til að vernda mál frelsi og fjölmiðlafrelsi 
og tryggja aðgengi að og þekkingu á norræn um listum 
og menningu. Stafræn miðlun er mikilvægur þáttur í 
því að gera aðgengi að menningu lýðræðislegra. Þróa 
þarf norrænan höfundarrétt á lýðræðislegum 
grundvelli, og skapa þarf bestu forsendur fyrir norrænt 
almannaútvarp og -sjónvarp og góðar kvikmyndir svo 
fjölbreytt úrval standi öllum til boða. Frekari 
rannsóknir á sviðinu og aukin fræðsla um fjölmiðla á 
að efla tækifæri íbúa Norðurlanda í framtíðinni. 

Fimm málaflokkar 
í norrænu menningarsamstarfi 2013–2020



Norrænt samstarf
Norræna samstarfið er eitt umfangsmesta 
svæðasamstarf í heiminum. Samstarfið nær til 
Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar 
auk Álandseyja, Færeyja og Grænlands. 

Norræna samstarfið er pólitískt, efnahagslegt 
og menningarlegt og skiptir miklu í evrópsku og 
alþjóðlegu samstarfi. Í norrænu samstarfi er unnið að 
því að styrkja stöðu Norðurlanda í sterkri Evrópu.

Með norrænu samstarfi er unnið að því að efla norræna 
og svæðisbundna hagsmuni í alþjóðlegu umhverfi. 
Sameiginleg gildi landanna styrkja stöðu Norðurlanda 
og skipa þeim meðal þeirra svæða í heiminum þar sem 
nýsköpun og samkeppnishæfni er mest. 

Norræna ráðherranefndin
Norræna ráðherranefndin er mikilvægur vettvangur 
fyrir norrænt samstarf á sviði menningarmála. 
Starfsemi ráðherranefndarinnar á menningarsviði 
snertir marga þætti formlegs jafnt sem óformlegs 
norræns samstarfs innan og utan Norðurlanda.

Til að norrænar aðgerðir á menningarsviði nái sem 
bestum árangri þarf að efla samspilið milli norrænna 
aðgerða og starfsemi innanlands.
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