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Til: Stortinget 

0026 Oslo 
Att: Kommunal- og forvaltningskomiteen 
 

19.oktober 2016 
 

 
NOTAT FRA NORGES IDRETTSFORBUND TIL STATSBUDSJETTET 2017 
 
Kap 490 Utlendingsdirektoratet, post 71 Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i mottak 

 Norges idrettsforbund har vist at organisasjonen evner å gi tilbud i de enkelte mottak gjennom 
idrettslagene lokalt. Dette har vært gjort gjennom frivillig innsats og gjennom beskjedne 
tilskuddsposter fra idrettens eget flyktningfond. For å sikre bærekraft bør det finnes penger 
tilgjengelig for å kunne fornye arbeidet i idrettslagene overfor hvert enkelt mottak, gjerne gjennom 
at flyktningfondet blir styrket. 

 Denne postens avsatte beløp til aktivitetstilskudd for frivillige organisasjoner bør økes til 15 mill 
kroner. Innretningen må sikre at det blir enkelt å søke og enkelt rapportere. Det er formålstjenlig 
at paraplyorganisasjonene sørger for søknads- og rapporteringssystemer slik at leveransene kan 
skje lokalt gjennom lokale lag og foreninger. Idrett bør nevnes spesielt i merknadene for å sikre at 
veien til aktivitet blir kortest mulig. 

 
Rammetilskudd til kommunene for å følge opp endringene i pasient- og 
brukerrettighetsloven / Økt rammetilskudd til Brukerstyrt personlig assistent (BPA) og 
støttekontaktordningene 

 Rettighetsfesting av BPA fra 2015 har hatt stor betydning for å sikre alle like muligheter til å delta i 
idretten både aktivt og som frivillig. Med en slik rett kan brukeren selv kreve å få styre tildelte 
tjenesteressurser til personlig assistanse, og idretten understreker at dette også betyr et fysisk 
aktivt liv.  

 Så langt vi har greid å bringe på det rene, inngår dette i rammetilskuddet til kommunene.  Idretten 
oppfordrer derfor til en økning på denne posten. 

 
Idrett i kommunene: 

 Det er viktig at kommunene tilføres tilstrekkelig økonomiske midler slik at kommunene kan: 
o Jobbe målbevisst med vedlikehold og rehabilitering av idrettsanlegg, uavhengig av om 

anleggene er eid av kommunene eller idretten selv. 
o 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.  
o 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. 
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 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. Dersom den nasjonale 
finansieringen kan gis et ekstra løft slik at flere allerede ferdig prosjekterte, godkjente 
idrettsanlegg kan ferdigstilles, forbedrer det kommuneøkonomien og gir flere og bedre 
idrettsanlegg. 

 
 
 


