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BETÆNKNING OVER POLITISK DIALOG
OM REKOMMANDATION

Udvalget for Kundskab og Kultur i Nordens betænkning
over

Politisk dialog om nordisk sport- og idræts-
samarbejde

Forslag

Efter afsluttet politisk dialog anser Nordisk Råd Rek. 27/2014 som færdig-
behandlet.

Baggrund

Udvalget for Kundskab og Kultur fremsatte i 2014 Udvalgsforslag om et
forstærket nordisk sport- og idrætssamarbejde, som blev vedtaget på
sessionen 2014, Rek. 27/2014. I sin meddelelse i maj 2015 svarede Nor-
disk Ministerråd, at vurderingen var, at forslaget påpegede relevante og
interessante områder, men at der allerede eksisterede et stærkt samar-
bejde i nordisk regi på området.
Udvalget tilsluttede sig Ministerrådets holdning for så vidt angik den første
at-sats (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 gen-
nemslagskraft i sportsrelaterede sammenhænge, ikke mindst i internatio-
nalt regi), og afskrev den, men mente, at anden at-sats var vigtig at holde
fast i. (arrangere og gennemføre en konference, hvor ministre, parlamen-
tarikere og idrætsaktører drøfter de nye anbefalinger med henblik på at
gennemføre konkrete handlinger og initiativer).
Derfor gik sagen til politisk dialog, som blev afholdt i forbindelse med fæl-
lesmødet med de nordiske kulturministrene i forbindelse med sessionen i
Reykjavik i oktober 2015.

Forinden havde Kultur- og uddannelsesudvalget afviklet et nordisk idræts-
topmøde d. 24.-25. september 2015. Dette var essensen af, hvad udval-
get havde ønske at Nordisk Ministerråd udførte, og det var også med del-
tagelse af formandsskabslandets kulturminister, Bertel Haarder, som gav
et interessant bidrag til topmødet. Udover det bidrog Ministerrådet med
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finansielle midler til afviklingen af topmødet, da sådanne arrangementer
ikke traditionelt er noget som udvalgene har midler til.

Politisk dialog

Under fællesmødet i Reykjavik redegjorde udvalgsformanden for idræts-
topmødet, og de spændende indlæg og diskussioner som blev ført. Vurde-
ringen fra deltagerne var, at det absolut var relevant at holde sådanne di-
alogmøder jævnligt på nordisk niveau, og at det ville styrke samarbejdet
og den nordiske profil udadtil, at man udveksler og deler information med
hinanden.
Kulturministrene tog informationen til efterretning, og den danske kultur-
minister som havde deltaget, tilkendegav, at han også fandt arrangemen-
tet vigtigt og relevant.
Der blev ikke konkluderet noget om videre arbejde med sagen.

Udvalgets synspunkter/konklusion

Udvalget for Kundskab og Kultur anerkender, at Nordisk Ministerråd ikke
på nuværende tidspunkt finder behov for yderligere tiltag på nordisk ni-
veau på området.
Udvalget mener dog fortsat, at det nordiske sport- og idrætssamarbejde
har gavn af tættere samarbejde, og udvalget vil derfor fortsat holde fokus
på området, og fremme nye forslag i 2016.
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