
 
 
 
 
 

      
 

 
 

    
Stortinget 
Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen 

18. oktober 2018 
 

Notat fra Norges idrettsforbund til høringen vedr. statsbudsjettet 2019 
 
Stortinget gjorde et historisk vedtak i desember 2017, hvor det ble vedtatt å anmode regjeringen 
om å lage en ordning som sikrer alle elever på 1.-10. trinn minst én time fysisk aktivitet hver dag 
innenfor dagens timetall. Da statsbudsjettet 2019 ble fremlagt anbefaler Kunnskapsdepartementet 
at det ikke blir innført ny obligatorisk ordning i skolen, men anbefaler i stedet frivillige ordninger.  
Dette er i seg selv oppsiktsvekkende.  
 
Norges idrettsforbund viser til felles notat fra Alliansen for fysisk aktivitet i skolen som består av 
Legeforeningen, Kreftforeningen, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Fysioteratpeutforbundet og 
Norges idrettsforbund. Idrettsforbundet mener at vi har tilstrekkelig kunnskap om viktigheten av 
fysisk aktivitet i skolen. Det er det viktigste, mest effektive og billigste folkehelseverktøyet vi har. Vi 
ber derfor komiteen følge opp Stortingets vedtak om å innføre mer lek og bevegelse i skolen! 
 
Kap 231, post 60 Tilskott til landslinjer og kap 228 Private skoler, post 79 Toppidrett 

• Norges idrettsforbund er fornøyd med at regjeringen gir ekstra tilskudd til landslinjen for 
skiskyting ved Stryn vgs og for friidrett ved Steinkjer vgs for dekning av vår- og høsteffekten 
effekten av linjer etablert høsten 2017 og at rammene til private toppidrettsgymnas 
opprettholdes og prisjusteres 

• Norges idrettsforbund ber komiteen på statsbudsjettet 2019 sette av midler til å utrede 
opprettelser av landslinjer der man kan kombinere idrettsfag med yrkesutdanning. 

• Norges idrettsforbund vil utfordre komiteen til å sette av midler til oppfølging av 
anbefalingene fra «Strategiutvalget for idrett» om idrett og utdanning. Det må utvikles en 
politikk som legger bedre til rette for at toppidrettsutøvere kan gjennomføre utdanning 
samtidig som de gjør en toppidrettskarriere. Det må gjøres endringer i Lånekassens 
regelverk og i statlig regelverk slik at utdanningsinstitusjonene får en plikt til å tilrettelegge 
studier for definerte toppidrettsutøvere. 

 
Kap 231, post 70 Tilskudd for svømming i barnehagene, prøveprosjekt 

• Norges idrettsforbund er fornøyde med at prosjektet med svømming i barnehagene 
gjennom frivillige organisasjoner videreføres og prisjusteres for 2019. 

  
Kap 225 Tiltak i grunnopplæringa, post 65, Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg  

• Idretten med Norges Svømmeforbund i spissen, mener at innretningen på ordningen bør 
endres for at også de dårligst stilte kommunene skal få mulighet til å benytte ordningen. 

• Norges idrettsforbund støtter anbefalingen fra «Strategiutvalget for idrett», det såkalte 
“Fjørtoftutvalget”, om å gjennomføre et tiårig statlig svømmehalløft for å løse utfordringene 
med svømmeanlegg slik at alle barn og unge blir svømmedyktige innen de går ut av 



 
 

grunnskolen. Idretten mener i likhet med utvalget, at det må etableres et forpliktende 
samarbeid, både faglig og finansielt, mellom Helse- og omsorgsdepartementet, 
Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. 

 
Kap: 254 Tilskudd til voksenopplæring, post 70 Tilskudd til studieforbund  
Kompetansearbeid er en forutsetning for at frivillige lag og foreninger skal kunne møte fremtidens 
utfordringer. 

• På vegne av Idrettens studieforbund registrerer Norges idrettsforbund at tilskuddet til 
studieforbundene for 2019 prisjusteres og at arbeidet til studieforbundene verdsettes.  

• Norges idrettsforbund ber komiteen sikre VOFOs involvering i arbeidet med endring og 
regionalisering av tilskuddsordningen.  

 
Med vennlig hilsen 

        
Tom Tvedt        Karen Kvalevåg 
Idrettspresident       Generalsekretær 
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