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Notat fra Norges idrettsforbund til høringen vedr. statsbudsjettet 2018
Idretten er i sin natur en brobygger; brobygger mellom mennesker, mellom organisasjoner og mellom
nasjoner. Som Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, samt også som nasjonal
komité for Special Olympics og Deaflympics, bruker Idrettsforbundet sine internasjonale
overbygninger til å påvirke internasjonal idrett og dens verdigrunnlag. Gjennom dialog og samarbeid
med politiske myndigheter spiller idretten også en rolle i det utenrikspolitiske arbeidet.
Kap 118, Nordområdetiltak, post 70: prosjektsamarbeid med Russland
Barentssekretariatet støttet i 2017 det svært vellykkede Barents Games i Bodø som ble arrangert av
Barents Sports Committee i samarbeid med Nordland idrettskrets og 15 lokale idrettslag. I tillegg gir
Barentssekretariatet økonomisk støtte til idrettslag som organiserer og gjennomfører fellesprosjekter i
form av treningssamlinger og konkurransevirksomhet over grensene i nordområdene. Vi ser at det
skaper tillit og gode relasjoner mellom mennesker og organisasjoner, og i særlig grad blant unge
mennesker i Barentsregionen. Norges idrettsforbund har over flere år prioritert økonomisk støtte til
dette arbeidet.
• Norges idrettsforbund støtter regjeringens forslag til å øke denne posten og at folk-til-folksamarbeidet, gjennom idrettsaktivitet for ungdom på tvers av landegrensene i
Barentsregionen, særlig prioriteres.

Kap 160, post 70: Sivilt samfunn og demokratiutvikling og kap 163 Nødhjelp, humanitær
bistand og menneskerettigheter
Et sterkt og maktkritisk sivilt samfunn i sør er avgjørende for demokratiutvikling. Frivillige
organisasjoner bidrar til skolering i demokrati og styring i en rekke ulike sektorer og når bredt ut for
relativt få midler. Det er etter idrettens oppfatning et prinsipielt dårlig signal å kutte i denne posten.
•

Norges idrettsforbund ber komiteen prioritere støtte til sivilt samfunn og demokratiutvikling
og fremmer forslag om å øke denne posten, minst til prisjustering av 2017-nivå.

Kap 160, post 77: Fredskorpset
Ungdom utgjør en stadig økende andel av befolkningen i utviklingsland, men mangel på reelle
muligheter for jobb og utdanning gjør tilværelsen veldig utfordrende for det store flertallet.
Fredskorpsets ordninger bidrar til å gi ungdom i organisasjoner og bedrifter i utviklingsland mulighet
til å vokse, lære og å utforske sine ideer gjennom gjensidig utveksling med likesinnede partnere, både
gjennom sør-nordutveksling og sør-sørutveskling. I tillegg gir fredskorpsutvekslingen norske
ungdommer verdifull læring og kompetanse som de tar med seg tilbake til Norge og deres virksomhet i
idretten eller den organisasjonen de hadde utveksling gjennom. Dette er ordninger som bør styrkes
snarer enn svekkes.
•

Norges idrettsforbund ber komiteen fremme forslag om å prisjustere ordningen for 2018.

