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Ang. NIFs søknad til KUD om spillemidler 2017 

 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) viser til vår søknad om spillemidler til 

Kulturdepartementet (KUD) datert 05.10.2016.  

Det er to områder i spillemiddelsøknaden NIF ønsker å presisere/utdype: 

1. I Idrettspolitisk Dokument  (IPD) 2015-2019, vedtatt på Idrettstinget i 2015, står det spesifikt at 

«Campus Sognsvann påbegynnes som ledd i den videre utviklingen av det nasjonale 

toppidrettssenterets tilbud om treningsforhold på et høyt internasjonalt nivå» (ref. IPD 2015.2019, 

7.4, pkt. J). 

 

Idrettsstyret vil videre prioritere arbeidet med å realisere Campus Sognsvann. Dette må skje i nært 

samarbeid med Norges Idrettshøgskole (NIH), og vil være en naturlig utvikling av den betydelige 

økte aktivitet som er utviklet både på Olympiatoppen og ved NIH gjennom de siste 25-30 årene.  

 

NIF melder derfor inn til KUD at vi ønsker en god dialog med KUD i 2017 og i tiden som kommer 

for å se på realistiske muligheter for å realisere Campus Sognsvann. 

 

Dette arbeidet vil kreve ressurser både i utredningsfasen og i en utviklingsfase. Et slikt stort løft for 

norsk idrett relatert til utvikling av både anlegg og kompetanse vil nødvendigvis trenge en 

økonomisk plattform. Dette vil NIF diskutere videre med KUD om hvordan en slik finansiering kan 

finne en realisme gjennom bl.a. spillemidler i tiden som kommer. 

 

Idrettsstyret mener at en evt. realisering av Campus Sognsvann må sees i lys av den helhetlige og 

faglig innrettede toppidrettssatsingen i årene som kommer.  

Det er etablert en prosjektgruppe med NIF og NIH i denne saken, og det har vært gjennomført en 

prosess med innspill fra særforbundene knyttet til et mulig Campus Sognsvann. Det foreligger en 

statusrapport, samt et forslag til plantegning. Norges Idrettshøgskole (NIH) er en viktig partner, og 

behovene til den lokale idretten i Oslo er også å hensynta. NIF vil derfor involvere både NIH, 

Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Oslo Idrettskrets og Oslo kommune i det videre 

arbeidet.  

https://idrettskontor.nif.no/sites/idrettsforbundet/documentcontent/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=SF01-42-736
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2. Det gjøres også oppmerksom på at det ved en inkurie har blitt ført opp feil beløp under søknadens 

punkt 5.4.7, knyttet til særforbundenes arbeid med utviklingshemmede. I oversendt søknad er dette 

beløpet oppgitt til kr. 1.000.000,-. Det korrekte beløpet her skal være kr. 2.000.000,-. NIF ber KUD 

om å legge dette beløpet til grunn i den videre behandlingen av NIFs søknad om spillemidler for 

2017.  

 

 
Med vennlig hilsen 
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Inge Andersen  Øystein Dale 
Generalsekretær  Ass. generalsekretær 


