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Notat fra Norges idrettsforbund til høringen om statsbudsjettet 2017
Kap 231 Tiltak i grunnopplæringen

Én time daglig fysisk aktivitet i skolen, tilrettelagt og ledet av kompetent personell
Norges idrettsforbund ber komiteen, i tråd med anbefalingene fra «Strategiutvalget for idrett», fremme et
lovforslag om én time daglig fysisk aktivitet i skolen for alle elever, tilrettelagt og ledet av kompetent
personell. Videre ber Idrettsforbundet komiteen følge opp lovforslaget med tilstrekkelig midler over
statsbudsjettet. Implementeringen av dette viktige løftet må starte i 2017.

Svømming

Post 70 Tilskudd for svømming i barnehagene, prøveprosjekt
1. Norges idrettsforbund er fornøyde med at prøveprosjektet med svømming i barnehagene gjennom
frivillige organisasjoner videreføres i 2017.
2. For å sikre kvalifiserte instruktører, blant annet i mindre kommuner, må kravet om gjennomføring
av tiltaket i barnehagens kjernetid gjøres mer fleksibelt.
Kap 225 Tiltak i grunnopplæringa, post 65, Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg
1. Idretten med Norges Svømmeforbund i spissen, mener at innretningen på ordningen bør endres for
at også de dårligst stilte kommunene skal få mulighet til å benytte ordningen.
2. Norges idrettsforbund støtter anbefalingen fra «Strategiutvalget for idrett», det såkalte
“Fjørtoftutvalget”, om å gjennomføre et tiårig statlig svømmehalløft for å løse utfordringene med
svømmeanlegg 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.

Utdanning og toppidrett

Kap 231 Tiltak i grunnopplæringa, post 60 Tilskott til landslinjer og
Kap 228 Private skoler, post 79 Toppidrett
1. Norges idrettsforbund er fornøyd med regjeringen gir ekstra tilskudd til landslinjen for skiidrett ved
Meråker videregående skole for dekning av helårseffekten av økt elevtall og at rammene til private
toppidrettsgymnas opprettholdes, samt at det gis tilskudd til de toppidrettslinjene som fikk minst
tilskudd per elevplass i 2015.
2. Norges idrettsforbund vil utfordre komiteen til å sette av midler til oppfølging av anbefalingene fra
«Strategiutvalget for idrett» om idrett og utdanning. Det må utvikles en politikk som legger bedre til
rette for at toppidrettsutøvere kan gjennomføre utdanning samtidig som de gjør en
toppidrettskarriere. Det må gjøres endringer i Lånekassens regelverk og i statlig regelverk slik at
utdanningsinstitusjonene får en plikt til å tilrettelegge studier for definerte toppidrettsutøvere.
Kap: 254 Tilskudd til voksenopplæring, post 70 Tilskudd til studieforbund
1. Idrettens studieforbund registrer at posten er på samme nominelle nivå som i 2016 og ber komiteen
prisjustere den.

