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Behandlas i Utskottet för kunskap och kultur i Norden 
 

Utskottet för kunskap och kultur i Nordens betänkande över 

Medlemsförslag 

om gemensam strategi för idrottsevenemang i Norden samt stöd till 
anordnande av idrottsevenemang för barn- och unga i Norden 

Förslag 

Utskottet för kunskap och kultur i Norden föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att ta fram en gemensam nordisk idrottsstrategi för ansökan om större id-

rottsevenemang 

att besluta om möjligheten till finansiering via existerande fonder alternativ 

nya medel att främja idrottsligt utbyte för barn- och ungdomar i och de nor-

diska länderna 

 

 

Bakgrund 

Idrottsrörelsen har drabbats hårt av Covid-19 pandemin. Inställda eller framflyttade 

evenemang, tappade sponsorintäkter, ”idrottsligor” som inte spelas färdigt mm. Id-

rotten har en mycket stark inverkan på våra samhällen i Norden - folkhälsa, demokra-

tisk fostran, rörelseglädje osv.  

 

Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet har av hävd fokuserat mer på t.ex. det 

språkliga, kulturella och litterära utbytet i Norden, medan samarbetet kring idrotts-

frågor hamnat i skymundan. Det visar också den mängd av fonder som finns att tillgå 

för ansökningar till projekt och sammankomster i nordisk anda och som samman-

ställts i skriften Nordiska bilaterala kulturfonder och föreningar. 

 

Det finns dock visa positiva trendförskjutningar. Vid Nordiska rådets session i Stock-

holm 2019 enades Nordiska rådet om att stödja sex nordiska fotbollsförbunds ge-

mensamma ansökan om att få arrangera damfotbolls-VM 2027. Det var en mycket 

positiv respons från Nordiska rådet samt att även representanter för regeringarna vi-

sade ett stort intresse kring ansökan. De nordiska länderna har helt unika möjligheter 

att samverka kring liknande evenemang – jämställdhet, jämlikhet, hållbarhet, stark 

demokratisk tradition, god välfärd, väl fungerande samhällen, en stor ideell idrottsrö-

relse mm.  
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På samma sätt som barn- och ungdomar i Norden kan ansöka om bidrag för kulturellt 

utbyte – språk, litteratur, musik, konst mm, borde det också skapas förutsättningar 

för att utveckla det idrottsliga utbytet. Rörelseglädje och idrott förenar barn och 

ungdomar och ger givetvis de bästa förutsättningarna för att leva ett bra liv med god 

hälsa. Vi vet också ur ett folkhälsoperspektiv att många ungdomar väljer att avsluta 

idrottsföreningsmedverkan vid 13–14 års ålder. Därför är det angeläget att i möjlig-

aste mån främja och tillskapa möjligheter för idrottsföreningar och idrottsförbund att 

söka ekonomiska incitament för idrottsligt utbyte i Norden som en katalysator för rö-

relseglädje och god hälsa, en morot att stanna kvar längre inom idrotten och en 

större förståelse och kunskap för den nordiska gemenskapen.  

 

Det är således dags att börja agera för idrottens villkor i en nordisk gemenskap. Här 

finns det en stor grad av nordisk nytta - folkhälsa, rörelseglädje, marknadsföring av 

Norden som besöksmål och givetvis ett utökat utbyte mellan de som bor i Norden. 

 

Utskottet skickade den Socialdemokratiska gruppens medlemsförslag på re-

miss/höring till de nordiska riksidrottsförbunden och bad dem svara på frågan om de 

skulle vara betjänta av en nordisk strategi för ansökningar om gemensamma idrotts-

evenemang.  

 

Svar har inkommit från Danmarks Idrætsforbund, Sport Event Danmark (koordine-

rande organisation för ansökningar av idrottsevenemang i Danmark), Finlands friid-

rottsförbund, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité samt Sve-

riges Riksidrottsförbund.  

 

Av svaren framgår att samtliga dessa organisationer ställer sig bakom förslaget om 

att ta fram en nordisk strategi för att söka gemensamma idrottsevenemang. Sport 

Event Denmark framhåller att en gemensam strategi skulle skapa en grund för nya 

samarbetsformer mellan länderna för att göra gemensamma ansökningar och locka 

till sig större gemensamma idrottsevenemang. Flera av remissinstanserna hänvisar 

till det arbete som görs nu mellan sex nationella fotbollsförbund i Norden för att ta 

fram en gemensam ansökan till fotbolls-VM för damer 2027, ett arbete som Nordiska 

rådet 2019 uttalade sitt stöd för. Flera framhåller en gemensam nordisk värdegrund 

och en förmåga i länderna att arrangera ekonomiskt och socialt hållbara evenemang. 

Norges idrettsforbund skriver även om den stora fördelen med gemensamma nor-

diska evenemang vad gäller ekonomi, arenakapacitet, tillgång på frivilliga och mark-

nadsföring av Norden som en idrottsdestination. Till sist framhåller samtliga det vik-

tiga i att en gemensam strategi tas fram i tätt samarbete med riksidrottsförbunden 

och i de fall länderna har motsvarande organisationer som Sport Event Denmark.  

 

Sverige och Finland har på eget initiativ svarat på att-satsen om att Nordiska mi-

nisterrådet ska ge möjlighet till finansiering via existerande fonder alternativ nya 

medel för att främja idrottsligt utbyte för barn- och ungdomar i och de nordiska län-

derna, vilket man ställer sig bakom. Sveriges riksidrottsförbund framhåller det stora 

värdet av att barn och ungdomar från hela Norden kan mötas och utöva idrott och att 
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det finns ett stort värde av utbyte av erfarenheter om hur man tränar och tävlar i de 

nordiska länderna.  

Utskottets synpunkter 

Mot bakgrund av de inkomna remissvaren ställer sig utskottet för kunskap och kultur 

bakom den Socialdemokratiska gruppens förslag om gemensam strategi för idrottse-

venemang i Norden samt stöd till anordnande av idrottsevenemang för barn- och unga i 

Norden. Av svaren är det tydligt att det finns ett behov av en gemensam strategi och 

att en sådan skulle skapa nordisk nytta och bidra till Nordiska ministerrådets vision 

om att vara världens mest hållbara och integrerade region 2030. Det finns hos de 

nordiska idrottsförbunden ett väl utvecklat tänkande kring hur man arrangerar eko-

nomiskt, socialt och miljömässigt hållbara idrottsevenemang. Det ger därmed enligt 

utskottet god nordisk nytta att idrottsförbunden samlar sig kring en gemensam stra-

tegi för hur man kan arbeta mer strategiskt och långsiktigt kring ansökningar av ge-

mensamma idrottsevenemang.  

 

En nordisk strategi bör enligt utskottet framhäva vikten av att främjandet av barn- 

och ungdomsidrott, jämställdhet inom idrotten och mänskliga rättigheter är själva 

grunden för elitidrott. Det arbete som bedrivs inom nordiska idrottsföreningar på 

dessa områden bör vara en del i det kampanjarbete som bedrivs när nordiska idrotts-

organisationer går samman om gemensamma ansökningar till större idrottsevene-

mang. 

 

Vad gäller att-sats nummer två rekommenderar utskottet Nordiska ministerrådet att 

återigen göra det möjligt för idrottsorganisationer i Norden att söka medel för id-

rottsutbyte för barn och ungdom. Fram till och med 2008 fanns det en budgetpost på 

drygt 1 miljon DKK, Nordiskt idrottssamarbete, vars syfte var att främja barn och ung-

domars idrottsutbyte mellan Färöarna, Grönland och Island. En ny budgetpost från 

vilken det skulle vara möjligt för barn- och ungdomsidrottsorganisationer från hela 

Norden att söka om gemensamma utbytesprojekt skulle bidra till att öka kunskapen 

hos barn och ungdomar om varandras kulturer, språk och idrottsutövande. Vidare 

skulle det bidra till att man på ledningsnivå i idrottsorganisationerna kunde utbyta 

kunskap och erfarenheter om t.ex. träningsmetoder, hur man arbetar för att skapa 

social sammanhållning, jämställdhetsfrågor inom idrotten, förebyggande arbete mot 

doping mm. 
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Då budgetposten Nordiskt barn- och ungdomskommitté har flyttats från ministerrå-

det för kultur (MR-K) till samarbetsministrarna (MR-SAM) kan ett sådant anslag med 

fördel placeras under samarbetsministrarnas budget. Utskottet förutsätter att ett 

sådant anslag upprättas inom ramen för befintliga medel. 

 

Norden den 13 april 2021 

Angelika Bengtsson (SD) 

Anna Kolbrún Árnadóttir (Mifl) 

Camilla Gunell (ÅSD) 

Daniel Riazat (V) 

Edmund Joensen (sb) 

Erlend Wiborg (FrP) 

Henrik Møller (S) 

Johan Kvarnström (sd) 

 

Jorodd Asphjell (A) 

Jouni Ovaska (cent) 

Kjell-Arne Ottosson (KD) 

Lars Mejern Larsson (S) 

Marianne Synnes Emblesvåg (H) 

Mikko Kinnunen (cent) 

Veronika Honkasalo (vänst) 

 


