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Utskottet för kunskap och kultur i Nordens betänkande över meddelande om 
rekommendation Rek. 14/2016 

om afholdelse af idrætstopmøde 

Förslag 

 

Utskottet för kunskap och kultur i Norden föreslår att 

Nordiska rådet lägger meddelandet till handlingarna och anser att Rek. 14/2016 

för rådets del är slutbehandlad 

Bakgrund 

Rekommendationen har följande formulering: 
 

Nordisk Råd rekommanderer de nordiske regeringer, 

at samarbejde med de nordiske idrætsorganisationer omkring afholdelse af 

et nordisk topmøde hvert andet år med fokus på sport og idræt  

Meddelande från de nordiska regeringarna 

Det vises til Nordisk ministerråds svar på rekommandasjon 27/2014 datert 7. mai 

2015. Det finnes allerede et nært idrettspolitisk samarbeid i Norden, både på myn-

dighetssiden og mellom idrettsorganisasjonene. I tillegg er det ofte et ad-hoc nordisk 

samarbeid i internasjonale fora der idrettsspørsmål drøftes, f.eks. i Europarådet.  

 

De nordiske regjeringene finner således ikke at det er grunnlag for å opprette en 

struktur for faste møter hvert andre år, da slike møteplasser allerede er ivaretatt. Det 

er likevel positivt at Nordisk råd ønsker å sette idrett på dagsorden gjennom et nor-

disk toppmøte. Det tas dermed sikte på å arrangere et slikt møte i løpet av 2017.  

 

Rekommandasjonen anses dermed som oppfylt. 

Utskottets synpunkter 

Utskottet för kunskap och kultur konstaterar att de nordiska regeringarna inte har för 

avsikt att följa Nordiska rådets rekommendation om att hålla fasta nordiska idrotts-
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toppmöten vartannat år med hänvisning till att det redan förekommer ett nära id-

rottspolitiskt nordiskt samarbete. Utskottet anser att detta är beklagligt då erfaren-

heterna från idrottstoppmötet i Aalborg var goda och en fast tidtabell för att hålla 

uppföljande möten skapar förutsebarhet och bättre möjligheter att arbeta strukture-

rat med frågor som rör t.ex. antidopning, matchfixning och jämställdhetsfrågor inom 

idrotten.  

 

Utskottet anser det dock glädjande att de nordiska regeringarna ställer sig positiva 

till att hålla ett idrottstoppmöte under 2017 och ser fram emot att föra en vidare dia-

log om planläggningen av ett sådant möte. 

 

Utskottet för kunskap och kultur föreslår därför att rekommendation 14/2016 om af-

holdelse af idrætstopmøde för rådets del är slutbehandlad. 
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