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Notat fra Norges idrettsforbund til høringen om 

statsbudsjettet 2017 

Kap 160, post 70: Sivilt samfunn og demokratiutvikling og kap 163 Nødhjelp, 

humanitær bistand og menneskerettigheter 

Norges idrettsforbund (NIF) er positive til regjeringens satsing på utdanning i den 

langsiktige og humanitære bistanden i utviklingspolitikken. Denne innsatsen er godt 

beskrevet i stortingsmeldingen Utdanning for utvikling. 

NIF mener derimot at bredden i utdanningsbegrepet ikke ivaretas på en god nok måte i 

budsjettet for 2017. Læring skjer på mange ulike arenaer, som idrettsarenaen, men idrett er 

også et virkemiddel for å bedre elevers helse og å gjøre utdanning mer attraktivt.   

Til tross for at stortingsmeldingen Utdanning for utvikling anerkjenner idretten som del av 

utdanningsfeltet, nevnes ikke idrett og fysisk aktivitet i statsbudsjettet som et av 

virkemidlene for å nå regjeringens mål knyttet til global utdanning. Dette gjelder både for 

den langsiktige og den humanitære bistanden. 

 NIF ønsker derfor at idrett og fysisk aktivitet som mål og middel skal prioriteres i den 

langsiktige og humanitære bistanden.  

 

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. Dette er ordninger som bør styrkes snarer enn svekkes. 

 I 2016 ble Fredskorpsets programbudsjett redusert med 10% sammenlignet med 

2015. Norges idrettsforbund anbefaler at Stortinget reverserer hele dette kuttet i 

2017-budsjettet. 

 

Kap 118, Nordområdetiltak, post 70: prosjektsamarbeid med Russland  

 Norges idrettsforbund registrerer at posten er prisjustert og påpeker at den skjøreste 

delen av samarbeidet med Russland, folk-til-folk-samarbeid innenfor idrett og kultur, 

må prioriteres økonomisk i statsbudsjettet 2017. 

 


