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Nefndarálit norrænu þekkingar og menningarnefndarinnar um 

Þingmannatillögu 
um sameiginlega stefnu um íþróttaviðburði á Norðurlöndum og stuðning 
við framkvæmd íþróttaviðburða fyrir börn og ungmenni á Norðurlöndum  

Tillaga 

Norræna þekkingar- og menningarnefndin leggur til að 

Norðurlandaráð beini þeim tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar 

að hún móti sameiginlega norræna íþróttastefnu varðandi umsóknir um stóra 

íþróttaviðburði; 

að hún heimili fjármögnun úr núverandi sjóðum og til vara að veita nýju 

fjármagni til að stuðla að íþróttasamskiptum barna og ungmenna á 

Norðurlöndunum. 

 

 

Bakgrunnur 

Íþróttahreyfingin hefur orðið illa úti í COVID-19 faraldrinum. Viðburðum er aflýst eða 

frestað, tekjur frá styrktaraðilum tapast, „deildarkeppni í íþróttum“ lýkur ekki o.s.frv. 

Íþróttir hafa mjög mikil áhrif á samfélög okkar á Norðurlöndum – lýðheilsu, 

lýðræðislegt uppeldi, gleðina við að hreyfa sig o.s.frv.  

 

Hefð er fyrir því að Norðurlandaráð og Norræna ráðherranefndin beini sjónum m.a. 

að tungumálum, menningu og bókmenntum í samskiptum á Norðurlöndum, en 

íþróttasamstarf hefur fallið í skuggann. Þess má einnig sjá merki í þeim aragrúa sjóða 

sem hægt er að sækja í vegna verkefna og samkoma í norrænum anda og voru teknir 

saman í ritinu Nordiska bilaterala kulturfonder och föreningar (Tvíhliða norrænir 

menningarsjóðir og samtök). 

 

Þó eru dæmi um jákvæða stefnubreytingu. Á þingi Norðurlandaráðs í Stokkhólmi árið 

2019 náði Norðurlandaráð samstöðu um að styðja við sameiginlega umsókn sex 

norrænna knattspyrnusambanda um að fá að halda heimsmeistaramót kvenna í 

knattspyrnu árið 2027. Viðbrögð Norðurlandaráðs voru afar jákvæð og fulltrúar 

ríkisstjórnanna sýndu umsókninni mikinn áhuga. Norðurlöndin hafa einstakt tækifæri 
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til að eiga samstarf um sambærilega viðburði – jafnrétti, jöfnuð, sjálfbærni, sterka 

lýðræðislega hefð, mikla velferð, skilvirk samfélög, stóra frjálsa íþróttahreyfingu o.fl.  

 

Á sama hátt og börn og ungmenni á Norðurlöndum geta sótt um stuðning við 

menningarsamskipti – á sviði tungumála, bókmennta, tónlistar, lista o.s.frv., ætti 

einnig að skapa forsendur til að þróa samskipti á íþróttasviði. Ánægjan af hreyfingu 

og íþróttum sameinar börn og ungmenni og skapar vitaskuld bestu forsendur góðs 

lífs og góðrar heilsu. Við vitum einnig frá sjónarhóli lýðheilsu að mörg ungmenni kjósa 

að hætta þátttöku í íþróttafélögum í kringum 13-14 ára aldurinn. Því er brýnt að reyna 

af fremsta megni að skapa íþróttafélögum og íþróttasamböndum á Norðurlöndum 

tækifæri til að sækja um fjárstuðning til íþróttasamstarfs sem hvata að ánægjulegri 

hreyfingu og góðri heilsu, hvatningu til að halda áfram að stunda íþróttir og til að 

auka skilning og innsýn í norrænt samstarf.  

 

Það er tímabært að byrja að vinna að framgangi íþrótta í norrænu samstarfi. Hér er 

mikið norrænt notagildi – lýðheilsa, ánægjan af hreyfingu, markaðssetning 

Norðurlanda sem áfangastaðar og vitaskuld aukin samskipti íbúa Norðurlandanna. 

 

Nefndin sendi þingmannatillögu Flokkahóps jafnaðarmanna til umsagnar 

íþróttasambanda norrænu landanna og bað þau um að svara því hvort norræn 

stefnumótun geti gagnast þeim við umsóknir vegna sameiginlegra íþróttaviðburða.  

 

Svör hafa borist frá Danmarks Idrætsforbund, Sport Event Danmark (samtök sem 

samræma umsóknir um íþróttaviðburði í Danmörku), Finlands friidrottsförbund, 

Norges idrettsforbund og Ólympíunefnd og Ólympíunefnd fatlaðra í Noregi ásamt 

Sveriges Riksidrottsförbund.  

 

Í svörunum kemur fram að öll þessi sambönd styðja tillöguna um að móta 

samnorræna stefnu varðandi umsóknir um sameiginlega íþróttaviðburði. Sport Event 

Danmark leggur áherslu á að sameiginleg stefnumörkun myndi skapa grundvöll fyrir 

nýjar samstarfsleiðir milli landanna til að sækja sameiginlega um og laða til sín stærri 

sameiginlega íþróttaviðburði. Margir umsagnaraðilanna vísa í samstarf sex 

knattspyrnusambanda á Norðurlöndum um að móta sameiginlega umsókn um 

heimsmeistaramót í kvennaknattspyrnu 2027, starf sem Norðurlandaráð lýsti yfir 

stuðningi við árið 2019. Margir leggja áherslu á sameiginleg norræn gildi og getu 

landanna til að skipuleggja fjárhagslega og félagslega sjálfbæra viðburði. Norska 

íþróttasambandið skrifar einnig um mikla kosti samnorrænna viðburða varðandi 

fjármál, fjölda leikvalla, aðgang að sjálfboðaliðum og markaðssetningu Norðurlanda 

sem áfangastaðar vegna íþrótta. Þá leggja allir áherslu á mikilvægi þess að 

sameiginleg stefnumótun verði í nánu samstarfi við íþróttasambönd landanna og 

samtök sambærileg við Sport Event Danmark þar sem þau eru fyrir hendi.  

 

Svíar og Finnar svöruðu að-málsliðnum um að Norræna ráðherranefndin heimili 

fjármögnun úr núverandi sjóðum og til vara að veita nýju fjármagni til að stuðla að 

íþróttasamskiptum barna og ungmenna á Norðurlöndunum, og lýsa stuðningi við 

hann. Íþróttasamband Svíþjóðar leggur áherslu á gildi þess að börn og ungmenni alls 
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staðar að á Norðurlöndum geti hist og stundað íþróttir og á gildi þess að miðla 

reynslu af þjálfun og keppni á Norðurlöndum.  

Sjónarmið nefndarinnar 

Í ljósi umsagnanna sem borist hafa styður þekkingar- og menningarnefndin tillögu 

Flokkahóps jafnaðarmanna um sameiginlega stefnu um íþróttaviðburði á 

Norðurlöndum og stuðning við framkvæmd íþróttaviðburða fyrir börn og ungmenni á 

Norðurlöndum. Umsagnirnar gefa skýrt til kynna að þörf sé á sameiginlegri stefnu og 

að hún myndi skapa norrænt notagildi og stuðla að framtíðarsýn Norrænu 

ráðherranefndarinnar um að vera sjálfbærasta og samþættasta svæði heimsins 2030. 

Norrænu íþróttasamböndin hafa þróað hugmyndir um hvernig hægt er að 

skipuleggja efnahagslega, félagslega og umhverfislega sjálfbæra íþróttaviðburði. Því 

telur nefndin að mikið norrænt notagildi skapist með því að íþróttasamböndin taki 

höndum saman um sameiginlega stefnu um hvernig megi vinna að umsóknum um 

sameiginlega íþróttaviðburði á markvissari hátt.  

 

Norræn stefna ætti að áliti nefndarinnar að leggja áherslu á mikilvægi þess að efla 

íþróttir barna og ungmenna og að jafnrétti og mannréttindi innan íþrótta séu 

grundvöllur afreksíþrótta. Það starf sem unnið er á þessu sviði hjá norrænum 

íþróttahreyfingum á að vera liður í markaðsvinnunni þegar norræn íþróttasamtök 

standa sameiginlega að umsóknum um stóra íþróttaviðburði. 

 

Varðandi seinni að-málsliðinn leggur nefndin til að Norræna ráðherranefndin 

endurvekji möguleika íþróttasamtaka á Norðurlöndum á að sækja um fjármagn til 

íþróttasamstarfs barna og ungmenna. Fram til 2008 var til fjárlagaliður sem nam 

rúmri milljón danskra króna, Norrænt íþróttasamstarf, en tilgangur hans var að stuðla 

að íþróttasamstarfi barna og ungmenna milli Færeyja, Grænlands og Íslands. Nýr 

fjárlagaliður þar sem barna- og ungmennasamtök á Norðurlöndum gætu sótt í til 

samstarfsverkefna myndi auka innsýn barna og ungmenna á Norðurlöndum í 

menningu, tungumál og íþróttastarf hvers annars. Enn fremur myndi það stuðla að 

því að þeir sem stjórna íþróttasamtökum gætu miðlað þekkingu og reynslu, t.d. um 

þjálfunaraðferðir, hvernig hægt sé að skapa félagslega samstöðu, jafnréttismál á 

vettvangi íþrótta, forvarnir gegn lyfjamisnotkun o.fl. 

 

Þar sem fjárlagaliðurinn Norræna barna- og ungmennanefndin hefur nú verið færður 

frá ráðherranefnd um menningarmál (MR-K) til samstarfsráðherranna (MR-SAM) 

væri vel hægt að staðsetja slíka fjárveitingu á fjárhagsáætlun samstarfsráðherranna. 

Nefndin gerir ráð fyrir að slík fjárveiting verði gerð innan núverandi fjárhagsramma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 / 4 

Norðurlöndum, 13. apríl 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 (vinstri) 

 


