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Kap 714 Folkehelse, post 79 Andre tilskudd
Norges idrettsforbund understøtter at Norges Cykleforbund får 3 millioner til folkehelsearbeid i
forbindelse med Sykkel-VM 2017. I det ligger det en svært positiv erkjennelse at idrettsorganisasjonen
både kan og vil spille en rolle i å bidra til økt fysisk aktivitet i samfunnet.
Det finnes ikke søkbare ressurser til helsefremmende arbeid innen fysisk aktivitet på statsbudsjettet 2017
innenfor helse- og omsorgsdepartementet så langt NIF kan registrere. Dette er norsk idrett skuffet over og
Idrettsforbundet mener at regjeringen går glipp av store muligheter gjennom dette, og viser til de svært
positive resultatene som er kommet gjennom arbeidet overfor flyktninger og nylig bosatte gjennom de
frivillige organisasjonene. Idrettens innspill til komiteen er:
1.

Det er meget positivt med en intensjon om én time daglig fysisk aktivitet i skolen. Sett av
tilstrekkelige ressurser til at de positive erfaringene så langt kan tas videre i en større skala og NIF
mener at komiteen bør prioritere konkret økonomisk et så viktig forebyggende helsetiltak for barn
og ungdom. Det er viktig at dette tiltaket ikke bare er en intensjon, men at tiltaket iverksettes i
2017.

2. Sett av ressurser til en økt tverrdepartemental satsing på et mer fysisk aktivt samfunn.
Helsevennlige valg handler om at det skal være enkelt og sikkert å være fysisk aktiv. Det berører
flere departementer sentralt og flere etater lokalt.
Norges idrettsforbund støtter den konkrete anbefalingen fra «Strategiutvalget for idrett», det
såkalte “Fjørtoftutvalget”, om å gjennomføre et tiårig statlig svømmehalløft, 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.
3. Sett av ressurser til å gjeninnføre en generell finansieringsordning på statsbudsjettet 2017 til tiltak
for å fremme fysisk aktivitet i samarbeid med frivillige organisasjoner. Ordningen bør være todelt:
a. Nasjonale frivillige organisasjoner, som Norges idrettsforbund og f.eks. Den Norske
Turistforening, bør ha ressurser til regional eller nasjonal koordinering av lokale tiltak.
Penger fra idrettsbevegelsen løser ut samarbeid og ressurser regionalt, som i sin tur har
stor innvirkning på mulighetene til lokale tiltak og initiativ til beste for folkehelsen. Gode
eksempler er «Folkepulsen i Rogaland», «Svøm deg til…» og «Norges sprekeste fylke» i
Nord-Trøndelag. I tillegg kan nevnes «Aktiv på Dagtid»-prosjekter i Troms, Møre og
Romsdal og Akershus, samt forskjellige samarbeidsprosjekter mellom idrett og skoles om
«Aktiv 365» eller «YouMe».
b. Nasjonale prosjekter eller innsatser som har vist seg velfungerende og bærekraftige har
falt ut av finansieringen. Sett inn ressurser gjennom Idrettsforbundet til å videreføre og
understøtte konkrete eksempler som «Sykle til jobben», «Aktiv Bedrift», «Golf Grønn
Glede» (et psykisk helse-tiltak), svømmeopplæring for innvandrere, tiltak rettet mot eldre
osv. Mange særforbund og idrettskretser har historisk hatt mange gode tiltak til fysisk
aktivitet og helse. Norges bedriftsidrettsforbund er dessverre et av de forbundene som har
blitt skadelidende av kutt i Helse- og omsorgsdepartementet til gode lavterskeltiltak for
voksne. Dette bør opprioriteres igjen. NIF foreslår at kroner 10 millioner igjen øremerkes
overnevnte tiltak, som er en rimelig investering i fysisk aktivitet og folkehelse.

