Til:

Stortinget
Att: Kommunal- og forvaltningskomiteen
23. oktober 2017

NOTAT FRA NORGES IDRETTSFORBUND VEDR. STATSBUDSJETTET 2018
Kap 490 Utlendingsdirektoratet, post 71 Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i mottak
Norges idrettsforbund (NIF) har gjennom idrettens flyktningfond vist at organisasjonen evner å gi
tilbud til beboere i mottak gjennom idrettslagene lokalt. Vi registrerer at tilskudd til aktivitetstilbud for
barn i mottak er redusert. Det som bekymrer idrettsbevegelsen er at det i liten grad gis midler til
integreringsarbeidet av nylig bosatte i kommunene gjennom frivilligheten. Skal man lykkes med
integrering i kommunene må myndighetene samordne og koordinere tilskuddsordninger slik at
idrettslag kan redusere økonomiske barrierer for deltakelse for nylig bosatte. Det kan være kostnader
knyttet til treningsavgift, personlig utstyr eller transport til og fra trening. Idrett bør nevnes spesielt i
merknadene for å sikre at veien til aktivitet blir kortest mulig.
Idrett i kommunene:
Siden det å legge til rette for idrett ikke er en lovpålagt oppgave, er det viktig at kommunene tilføres
tilstrekkelig økonomiske midler slik at de kan:
• Jobbe målbevisst med vedlikehold og rehabilitering av idrettsanlegg, uavhengig av om
anleggene er eid av kommunene eller idretten selv.
• Gjøre det lettere for den organiserte idretten å levere aktivitet med kompetente trenere og et
tydelig verdigrunnlag, ved å bidra med tilskudd til aktivitet og drift av idrettslag.
• Tilføre idrettsrådene ressurser slik at disse kan ivareta og utvikle sin rolle som støttespiller for
kommunene i idretts- og anleggspolitikk. Idrettsrådene er organisatorisk uavhengige av
kommunen og på den måten kan de være en kritisk venn i spørsmål som omhandler idrett og
fysisk aktivitet i lokalsamfunnene.
• Bidra til å redusere de økonomiske barrierene for idrettsdeltakelse for barn som lever i
familier med vedvarende lav inntekt.
Kommunene i Norge står for den største andel av finansieringen ved bygging av idrettsanlegg. Midler
fra Norsk Tipping til anlegg virker som en toppfinansiering og som et insitament til både bygging og
rehabilitering. Denne ordningen holder ikke følge med behovet.
• Idrettsforbundet ber komiteen om å øke ordningen med 1 milliard over statsbudsjettet for å gi
ordningen et ekstra løft slik at flere allerede ferdig prosjekterte, godkjente idrettsanlegg kan
ferdigstilles, forbedrer det kommuneøkonomien og gir flere og bedre idrettsanlegg.
Idretten skal gi et variert idrettstilbud i hele landet. Kommunene har ansvar for å gi innbyggerne
tilgang på hjelpemidler. Idrettsforbundet ber komiteen sikre likebehandling i kommunene og bidra til
at hjelpemiddelordningene også ivaretar deltakelse i idrett og andre fritidsaktiviteter.
• Den enkeltes mulighet til å styre sin BPA må ikke fjernes. Timebehov må ikke begrense
tildelingen av BPA. Bruken av BPA må være fri, uavhengig av hvilken kommune den enkelte
bor i og ønsker å bevege seg i. Bruken av BPA må ikke begrenses av kommunegrenser.
• Ledsager-, fritids- og støttekontaktordningen må i større grad være innrettet ut fra brukers
behov og interesser – spesielt innen deltakelse i fritids-, idretts- og annen fysisk aktivitet
Modernisering av frivillig sektor

Statsbudsjettet erkjenner og anerkjenner behovet for at samfunnet i langt større monn må over på
digitale og moderne løsninger. Det offentlige skal fornyes og digitaliseres på mange områder, men
frivillig sektor – og idretten – er ikke nevnt med ett ord. Regjeringen har som mål å styrke og forenkle
hverdagen for frivillige organisasjoner. NIF mener det er en forglemmelse ikke å se de samme
behovene i frivillig sektor, eller å forvente at små og store frivillige organisasjoner hver for seg skal
gjennomføre de samme prosessene som det offentlige nå gjør.

•

Norges idrettsforbund ber om at Stortinget avsetter midler slik at en nødvendig modernisering
og digitalisering også av frivillig sektor enklere kan la seg realisere.

