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BETENKNING OVER MEDDELELSE OM 
REKOMMANDASJON 

 

 

Nordiske tiltak for å redusere risikoen ved 
hormonforstyrrende stoffer 

1. Rekommandasjon 

Rekommandasjon har følgende formulering: 

 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

at det igangsettes en felles nordisk forskningsinnsats om hvordan 

visse stoffer som anvendes i forbruksvarer kan påvirke hormon-

systemet i mennesker ved lav dosering eller ved kombinasjons-

eksponering med andre stoffer 

2. Meddelse fra Nordisk ministerråd 

Nordiska ministerrådet ser positivt på ökad nordisk forskningssamverkan. 

Det nordiska forskningssamarbetet utformas huvudsakligen utifrån de 

nordiska forskningsrådens aktuella prioriteringar med NordForsk i en ko-

ordinerande roll. Prioriteringarna bygger på forskarsamhällets – universi-

tetens och forskarnas – bedömningar av vilka ämnesområden som är ve-

tenskapligt aktuella och relevanta att utveckla och finansiera i en nordisk 

kontext. 

 

Investeringar baseras alltså på nationella prioriteringar där nordiska sats-

ningar förväntas utlösa nationella medel. Satsningar fokuseras på excel-

lens och nordisk nytta för länderna, inte på vad som brister eller saknas 

nationellt. 

 

De olika ministerråden kan använda NordForsk som operativt organ för 

hela ministerrådet, dvs. för att realisera Nordiska ministerrådets politik, 

men då måste insatsen finansieras särskilt. Varken MR-U, MR-FJLS, MR-S 

eller MR-M har i dagsläget tillräckliga resurser för att kunna prioritera en 

forskningsinsats inom detta område.  

 

Nordiska ministerrådet anser härmed att rekommendationen kan avskri-

vas. 
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3. Høring 

Utvalget har innhentet synspunkter fra Nordisk råds Medborger- og for-

brukerutvalg: 

 

Medborgar- och konsumentutskottet fokuserade sitt sommarmöte på te-

mat en giftfri vardag – för mer information se länkar nedan – och vill uti-

från detta framföra sina synpunkter på ministerrådets svar angående  

Rek. 31/2014: Nordiske tiltak for å redusere risikon ved hormonsfor-

styrrende stoffer enligt följande: 

 

 Effekterna av hormonstörande ämnen är skrämmande och bör tas 

på största allvar då det drabbar oss alla och inte minst de mest 

sårbara av oss, nämligen våra barn 

 Konsumenterna har behov för att veta mer om hormonstörande 

ämnen 

 Det är helt klart behov för bättre reglering av hormonstörande 

ämnen på EU-nivå, varför en gemensam nordisk insats för att på-

verka EU bör genomföras 

 Det är ytterst beklagligt att Nordiska ministerrådet inte anser sig 

ha medel till att gemensamt på nordisk nivå utreda effekterna vid 

låg dosering av hormonstörande ämnen eller vid kombination av 

flera hormonstörande ämnen innebär, trots att frågan är högt på 

den politiska dagordningen i de nordiska länderna (bland annat 

med Sveriges regerings stämning av EU-kommissionen för att för-

dröja lagstiftningsprocessen)  

 Förslagsvis bör det framföras – via Nordiska rådets budgetgrupp – 

att det bör finnas medel för vidare forskning på nordisk nivå kring 

en giftfri vardag i Nordiska ministerrådets budget 

 

Vidare menar medborgar- och konsumentutskottet att alla Nordiska rådets 

utskott bör involveras i frågan och ser därför fram emot att vidare samar-

beta med miljö- och naturresursutskottet och övriga utskott i rådet angå-

ende detta, förslagsvis med sikte på att sätta frågan på dagordningen vid 

temasessionen i Bryssel våren 2015. 

 

länkar: 

Nyhet på Stortingets webbplats: https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-

pa-Stortinget/Nyhetsarkiv/Hva-skjer-nyheter/2013-2014/Gift-i-

hverdagen/  

Seminariets program: http://www.forbrukerradet.no/forside/hvordan-

sikre-forbrukerne-en-giftfri-hverdag  

4. Utvalgets betenkning 

Miljø- og naturressursutvalget noterer informasjonen.  

 

Utvalget har innhentet synspunkter fra Nordisk råds Medborger- og for-

brukerutvalg som uttaler at: 

 

 Det är ytterst beklagligt att Nordiska ministerrådet inte anser sig 

ha medel till att gemensamt på nordisk nivå utreda effekterna vid 

låg dosering av hormonstörande ämnen eller vid kombination av 

flera hormonstörande ämnen innebär, trots att frågan är högt på 

den politiska dagordningen i de nordiska länderna (bland annat 

med Sveriges regerings stämning av EU-kommissionen för att för-

dröja lagstiftningsprocessen).  

 

Miljø- og naturressursutvalget tar avstand fra Nordisk ministerråds med-

delelse, at ministerrådet utelukkende kan anvende NordForsk operativt for 

å realisere ministerrådets politikk hvis det følger midler fra de respektive 

fagministerråd.  

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Nyhetsarkiv/Hva-skjer-nyheter/2013-2014/Gift-i-hverdagen/
https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Nyhetsarkiv/Hva-skjer-nyheter/2013-2014/Gift-i-hverdagen/
https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Nyhetsarkiv/Hva-skjer-nyheter/2013-2014/Gift-i-hverdagen/
http://www.forbrukerradet.no/forside/hvordan-sikre-forbrukerne-en-giftfri-hverdag
http://www.forbrukerradet.no/forside/hvordan-sikre-forbrukerne-en-giftfri-hverdag
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Utvalget respekterer Nordisk ministerråds forklaring, at forskning skal 

bygge på de nordiske lands forskningsråds aktuelle prioriteringer. Men en 

betydelig andel av det felles nordiske budsjett går til det nordiske forsk-

ningssamarbeidet ved NordForsk. Utvalget mener derfor det er rimelig å 

forvente at rekommanderte prioriteringer i forskningen tas opp og be-

handles av NordForsk, selv om det ikke foreligger løfte om finansiering fra 

fagministerrådene.  

 

NordForsk har som nordisk institusjon kompetanse til å vurdere om det er 

forutsetninger til å realisere de forslag som Nordisk råd vedtar. Av medde-

lelsen fra ministerrådet fremgår ikke om NordForsk har substansbehandlet 

forslaget og undersøkt forutsetningene for en felles nordisk innsats. Tilsy-

nelatende avviser ministerrådet forslaget uten at det har vært behandlet i 

substans i NordForsk. Hvis det er tilfellet mener utvalget at Nordisk råd 

skal kreve at saken tas opp til ny behandling. 

 

Utvalget foreslår derfor at Nordisk råd opprettholder rekommandasjonen i 

forventning om at saken tas opp på ny og gis en grundigere behandling 

innenfor Nordisk ministerråd og NordForsk. 

 

På bakgrunn av ovenstående foreslår Miljø- og naturressursutvalget 

at Nordisk Råd tar meddelelsen om Rek. *31/2013/miljø til etter-

retning og avventer ny meddelelse neste år. 

 

 

Henningsvær, 1. juli 2014 
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