Til: Særforbund og idrettskretser

Vår ref:

Deres ref:

Dato:
Ullevål 31. oktober 2019

Innspill til idrettsmeldingen
Norges Idrettsforbund har utarbeidet et utkast til innspill til idrettsmeldingen. Idrettsstyret
behandlet utkastet i møte 23. oktober 2019 og fattet følgende vedtak:
«Idrettsstyret ba generalsekretæren sende utkast til NIFs innspill til idrettsmeldingen på
høring i organisasjonen, med de endringer som fremkom i møtet. Høringsfristen settes til 4.
desember.»
I tråd med idrettsstyrets vedtak inviterer NIF særforbund og idrettskretser til å komme
med synspunkter på vedlagte utkast. Høringsdokumentet legges også ut på NIFs
hjemmeside.
Frist for innspill er 4. desember 2019.
Videre prosess:
• Innspillsperioden er 1. november – 4. desember 2019.
• Idrettskretsene oppfordres til å involvere idrettsrådene i høringsarbeidet.
• Høringssvar sendes nifhoringer@idrettsforbundet.no.
• Alle innspill vil bli lagt ut på NIFs hjemmeside.
• Det er sendt en egen kalenderinvitasjon til innspills- og samspillsmøte 11.
november på Meet.
• Idrettsstyret vil behandle kommentarene og vedta Norges idrettsforbunds innspill i
idrettsstyremøte 3. januar 2020.
Vedlagte høringsnotat er delt inn i følgende 14 kapitler.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Innledning og prioritering
Idrettens samfunnsbidrag
Bærekraftig utvikling
Nye aktiviteter og samfunnstrender
Idrett og idrettsformålsbegrepet
Idrettsglede for alle
Rammebetingelser
Livslang idrett
Bedre idrettslag
Flere og bedre idrettsanlegg
Bedre toppidrett
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12. Internasjonalt
13. Antidoping arbeid
14. Manipulering av idrettskonkurranser

Spesielle områder vi ønsker å gjøre dere oppmerksomme på:
1) I første kapittel foreslås det at idrettsmeldingen har spesielt fokus på:
•
•
•

Hvordan gjøre det enkelt å være idrettslag
Hvordan forsterke idrettens samfunnsrolle
Hvordan legge grunnlag for en bedre og bredere toppidrett

2) NIF foreslår videre i kapittel 1 at staten prioriterer følgende seks tiltak i idrettsmeldingen:
•
•
•
•

•
•

Rettighetsfesting av full mva kompensasjon (både vare- og tjenestemomsordningen
og anleggsordningen).
Fjerning av etterslepet på utbetaling av spillemidler ved bygging av anlegg.
Prioritering av tiltak som kan bidra til å redusere økonomi som barriere for deltakelse
i idretten.
Et samarbeid om
o å nå ut til de grupper som i dag ikke deltar, eller er underrepresentert i
idretten.
o å løse samfunnsoppgaver som ligger på siden av idrettslagenes
kjerneoppgaver.
o å skape gode oppvekstsvilkår og et mer aktivt samfunn.
Finansiering av et nytt nasjonalt toppidrettssenter.
Bedrede rammebetingelser for toppidretten (økonomi og utdanning).

I svært mange kapitler pekes det på økte bevilgninger som en del av det staten kan bidra
med for at målene skal nåes. NIF ber spesielt om å få tilbakemeldinger på om de seks
foreslåtte prioriteringene er de riktige.
3) I frivillighetsmeldingen som kom i 2018 heter det:
«Frivillighetspolitikken til regjeringa går ut på å bidra til at frivilligheita kan
realisere sine eigne mål og si eiga innovasjonskraft. Gjennom enkle og
ubyråkratiske tilskotsordningar og open dialog skal politikken leggje til rette for
brei deltaking, høg aktivitet og sterke fellesskapar.»
I og med at frivillighetsmeldingen slår fast at statens frivillighetspolitikk skal bidra til at
frivilligheten når sine egne mål, har NIF i de 13 temakapitlene tatt utgangspunkt i
idrettens vedtatte mål og fremmer forslag til hvordan myndighetene best kan bidra til at
disse nåes.
4) Livslang idrett
NIF ber spesielt om en tilbakemelding på hvorvidt organisasjonen mener at NIF skal
arbeide for at spillemidlene også kan brukes til utvikling av idrett for voksne. Denne
problemstillingen er omtalt i kapittel 8 Livslang idrett.
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Vi imøteser dere innspill både på møtet den 11.november samt skriftlige innspill.
Eventuelle spørsmål kan rettes til Torstein Busland på e-post
torstein.busland@idrettsforbundet.no eller telefon 909 26 979

Med vennlig hilsen

Karen Kvalevåg sign.
Generalsekretær
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