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Svar på rekommendation 27/14 Nordiskt sport- och 

idrottssamarbete 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet  

 

at arrangere og gennemføre en konference, hvor ministre, 

parlamentarikere og idrætsaktører drøfter de nye anbefalinger med 

henblik på at gennemføre konkrete handlinger og initiativer 

 

at udarbejde et idekatalog med anbefalinger, der adresserer de i 

betænkningen anførte synspunkter og betragtninger med henblik på 

at kortlægge nye samarbejdsmuligheder inden for sport og idræt på 

tværs af de nordiske lande, således at Norden kunne få øget 

indflydelse og gennemslagskraft i sportsrelaterede sammenhænge, 

ikke mindst i internationalt regi 

 

 

Nordiska Ministerrådet meddelar följande: 

Det existerar sedan en lång tid tillbaka ett informellt och nära idrottspolitiskt 

samarbete i Norden, både mellan ansvariga myndigheter och mellan 

idrottsorganisationerna. De nordiska idrottsministrarna har i ett skriftligt 

uttalande från 1994 uttryckt en gemensam önskan om fördjupat samarbete i 

idrottsfrågor. Det skriftliga uttalandet reviderades senast 2008. Uttalandet 

tar utgångspunkt i en gemensam uppfattning av idrottens betydelse för 

samhället. I uttalandet framgår att antidopningsarbetet är en fråga där 

idrottsministrarna vill verka för ett fördjupat samarbete.  

 

Samarbetet är informellt och en viktig del består av erfarenhetsutväxling och 

diskussioner om aktuella idrottspolitiska frågor. Arbetet bedrivs genom 

regelbundna möten på myndighetsnivå och med idrottsorganisationerna. 

Dessutom uppstår det ofta ett ad-hoc nordiskt samarbete i internationella 

fora där idrottsfrågor diskuteras, t.ex. i Europarådet.   

 

Europarådet antog 2014 Convention on fight against manipulation of sports 

competitions, som efterföljande ska ratificeras av medlemsländerna. Syftet 

med konventionen är att hindra, upptäcka och straffa de som sysslar med 

manipulation av sport- och idrottstävlingar. 

 

Genom Lissabonfördraget har det fastställts att EU ska bidra till att främja 

europeiska idrottsfrågor. Idrottens specifika karaktär, dess strukturer som 

bygger på frivilliga insatser samt dess sociala och pedagogiska funktion ska 

då beaktas. Det internationella arbetet mot dopning bedrivs även inom 

Europarådet, Unesco och Världsantidopningsbyrån (WADA).  
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Alla nordiska länder har ratificerat Europarådets och Unescos konventioner 

mot doping. Avtalet förpliktigar länderna att arbeta mot doping och är ett 

ramverk för harmonisering av antidopingregelverk och -politik på 

internationell nivå.  

 

De teman som Nordiska rådet föreslår att det ska upprättas ett nordiskt 

samarbete kring är därmed redan täckta av existerande samarbeten på 

nordisk och europeisk nivå. Det är därför svårt att se det nordiska mervärdet 

av Nordiska rådets förslag. 

 

Även om det redan finns ett upparbetat samarbete i Norden när det gäller 

sport och idrott är det positivt att Nordiska rådet önskar att sätta idrott på 

dagordningen genom att arrangera en konferens den 24-25 september 2015 

för de nordiska idrottsministrarna, parlamentariker och relevanta aktörer. 

Konferensen ska hållas i samband med de nordiska idrottsförbundens möte 

och temat är uppgjorda matcher, antidopning, idrott och folkhälsa, 

breddidrott-elitidrott.  

 

Rekommendationen anses därmed uppfylld. 

 

 

 


