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Kulturfakta
Välkommen till Kulturanalys Nordens nyhetsbrev Kulturfakta. Här lyfter vi fram nyheter om
kulturlivet i de nordiska länderna utifrån aktuell forskning, befintlig statistik, rapporter och
analyser.
Kulturanalys Norden har initierats på uppdrag av de nordiska kulturministrarna, och
finansieras av Nordiska ministerrådet och Myndigheten för kulturanalys. Vårt uppdrag är
att ta fram statistik och andra kunskapsunderlag som är av relevans för den nordiska
kulturpolitiken. Läs mer på vår webbplats.

Kulturpolitisk styrning i Norden
Ny rapport. Inför det nordiska kulturpolitiska toppmötet i Malmö 8–9 maj 2018 har
Kulturanalys Norden, på uppdrag av Nordiska ministerrådet, tagit fram en rapport om
kulturpolitisk styrning och kulturpolitiska reformer i Norden. Kulturanalys Norden har vänt

sig till forskare från de fem nordiska länderna med specialistkunskap på sitt lands
kulturpolitiska nuläge och utveckling och beställt texter som behandlar

• hur ansvaret för kulturpolitiken i respektive land är fördelat mellan nationell, regional
och lokal nivå,

• vilka större kulturpolitiska reformer som har genomförts i respektive land under en
period från ungefär år 2000, samt
• generella politiska förändringar som påverkat ansvarsförhållanden och relationer
mellan de olika nivåerna avseende kulturpolitiska frågor i respektive land.
Läs mer

Gemensam politik för att främja
isländsk kultur i utlandet
Ny satsning: Utbildningsdepartementet
och utrikesdepartementet på Island har
kommit överens om att formulera en
gemensam politik för internationellt
kulturellt samarbete. Utbildnings- och
kulturminister Lilja Alfreðsdóttir och
utrikesminister Gudlaugur Þór Þórðarson
undertecknade den 17 april ett avtal om
detta ämne.
Läs mer

Fyra danska institutioner inom
Kulturministeriet flyttar
Ny satsning. Lokala- och Anlægsfonden
(LOA), Nota – Nationalbibliotek for
mennesker med læsevanskeligheder,
Idrættens Analyseinstitut (IDAN) och
Dansk Sprognævn ska få ny geografisk
hemvist. Det sker under andra fasen av
regeringens utflyttningsplan, Bedre
Balance II, när sammanlagt 117
arbetsplatser inom kulturområdet
omlokaliseras från Köpenhamn till Fyn,
Jylland och Lolland.
Läs mer

Reform av finsk finansiering för
utövande konst och museer

Konst, kultur och kvalitet i Norge
Ny forskning. Vad betyder kvalitet i dag?
Vilka värden knyter kulturen till sig? Vilka
processer involveras när kvaliteten
värderas och hur fungerar de
kvalitetsbegrepp vi använder?
Dessa är några av de frågor som Norsk
kulturråd har försökt att besvara i ett
forskningsprogram.
Läs mer

Ny politik: En arbetsgrupp, som tillsatts
av undervisnings- och kulturministeriet,
föreslår att den nuvarande teater- och
orkesterlagen ersätts med en lag om
främjande av utövande konst. Lagen ska
omfatta alla former av utövande konst.
Arbetsgruppen föreslår också en
helhetsreform av museilagen.
Finansieringen ska enligt förslaget beviljas
både som kalkylerade statsandelar och
som olika behovsprövade stöd.
Arbetsgruppen överräckte sitt förslag till
minister Sampo Terho den 17 januari.
Läs mer

State of the Nordic Region 2018
Ny rapport: I mars publicerades rapporten State of the Nordic Region 2018 av Nordiska
ministerrådet och producerad av Nordregio. Rapporten innehåller fakta och siffror om
Norden på både nationell och regional nivå avseende olika socioekonomiska sektorer,
demografi, ekonomi, arbetsmarknad och utbildning. Ett av årets fokuskapitel, författat av
Kulturanalys Norden, behandlar konst och kultur i regionen, med utgångspunkt från biofilm,
bibliotek och museer.
Läs mer

Danskt medieutspel presenterat
Ny satsning: Den danska regeringen
offentliggjorde i början på april ett
medieudspil som går under namnet ”Nye
medier, nye vaner, nye tider”. Satsningen
innehåller bland annat en gradvis ökning
av budgeten för public service från 35
miljoner till 220 miljoner DKK årligen
under avtalsperioden 2019–2023.
Läs mer

Norsk satsning på forskning om
kultur och medier
Ny forskning: Norska
kulturdepartementet har gett Noregs
forskingsråd i uppdrag att starta ett
forskningsprogram om kulturfältet och
mediefältet. Departementet avsätter 16
miljoner NOK årligen i fem år 2019–2023,
alltså sammanlagt 80 miljoner NOK för
hela perioden.
Läs mer

Museiverket föreslås bli behörig
myndighet i finska
fornlämningsärenden
Ny politik: Finlands regering föreslår
ändringar i lagen om fornminnen.
Förslaget har att göra med genomförandet
av den omfattande regionreformen i

Lägesbedömning av svensk
kulturpolitik
Ny rapport. I rapporten Kulturanalys 2018
ger Myndigheten för kulturanalys en

Finland. Enligt förslaget ska ärenden som
gäller fasta fornlämningar och deras
skyddsområden fortsättningsvis hanteras
av Museiverket.
Läs mer

lägesbedömning av hur kulturområdet
utvecklas i relation till de kulturpolitiska
målen. Årets analys och bedömning är
baserade på de undersökningar och
sammanställningar som myndigheten
genomfört och publicerat under 2017.
Samtidigt med denna rapport publiceras
också Kulturen i siffror 2018.
Läs mer

Roots and Wings
Den 24 till 25 maj anordnas en nordisk konferens om kreativt samarbete över språkliga
och kulturella gränser i Reykjavik. Hur kan kulturella och pedagogiska institutioner, NGOs
och konstnärer samarbeta mot ett kulturellt liv i samexistens? Konferensen är en del av det
nordiska projektet “Culture and Inclusion in the Nordic Countries” och görs av Reykjavík
City Library i samarbete med Nordiska ministerrådet, Norsk kulturråd, The Icelandic
Ministry of Education, Science and Culture, Vigdís World Language Centre och isländska
UNESCO kommittén. Läs mer

Nordiskt kulturpolitiskt toppmöte
Som en del i det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2018 har Sverige
bjudit in politiker och andra aktörer från nationell, regional och lokal nivå i de nordiska
länderna för att diskutera former och innehåll för framtida kulturella samverkan i Norden.
Toppmötet genom förs den 8–9 maj i Malmö. Mötet ska dokumenteras och syftet är att
underlätta kulturpolitisk samverkan på alla politiska nivåer i Norden. Arrangörer är Region
Skåne och SKL (Sveriges kommuner och landsting), i samarbete med Kulturdepartementet
i Sverige, Nordiska ministerrådet och Nordiska kulturfonden. Läs mer

Följ våra nyheter!
Vi förmedlar även nyheter och kunskap
via sociala medier. Följ oss på Twitter
@KulturNorden och
Instagram @KulturanalysNorden
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