
 
 
 
 
 

      
 

 
 

 
 
Til: Stortinget 

Att: Kommunal- og forvaltningskomiteen 
 

18. oktober 2019 
 
NOTAT FRA NORGES IDRETTSFORBUND VEDR. STATSBUDSJETTET 2020 
 
Digitalisering av frivillig sektor 
Statsbudsjettet 2020 erkjenner og anerkjenner behovet for at samfunnet i langt større monn 
må over på digitale og moderne løsninger. Det offentlige skal fornyes og digitaliseres på 
mange områder, men frivillig sektor – og idretten – er ikke nevnt med ett ord. Dette til tross 
for at regjeringen har som mål å styrke og forenkle hverdagen for frivillige organisasjoner. 
 

• Norges idrettsforbund ber om at Stortinget avsetter midler slik at en nødvendig 
modernisering og digitalisering også av frivillig sektor kan la seg realisere. 

 
Idrett i kommunene: 
Siden det å legge til rette for idrett ikke er en lovpålagt oppgave, er det viktig at kommunene 
tilføres tilstrekkelig økonomiske midler slik at de kan: 

• Jobbe målbevisst med vedlikehold og rehabilitering av idrettsanlegg, uavhengig av om 
anleggene er eid av kommunene eller idretten selv. 

• Bidra med tilskudd til aktivitet og drift av idrettslag slik at det blir lettere for den 
organiserte idretten å levere aktivitet med kompetente trenere og et tydelig 
verdigrunnlag..  

• Tilføre idrettsrådene ressurser slik at disse kan ivareta og utvikle sin rolle som 
støttespiller både for idretten og 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. 

• Sikre at alle barn skal kunne delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet 
sammen med andre (Jf. Fritidserklæringen), ved å  

o Sette av midler som kan brukes til å dekke kostnader til individuelle utgifter 
for barn i familier som ikke kan betale, gjennom ubyråkratiske ordninger.  

o Etablere et kontaktpunkt i kommunen som idrettslag og andre lokale frivillige 
organisasjoner vet om og kan henvende seg til, dersom de har medlemmer hos 
seg som risikerer å slutte på grunn av økonomi. 

o Ved innføring av et nasjonalt Fritidskort, bør de nevnte punkt gå inn som en 
«Fritidskort Pluss»-ordning, for de barna der det ordinære Fritidskortet ikke 
ivaretar deltagelse i fritidsaktivitet. 

Kommunene i Norge står for den største andel av finansieringen ved bygging av idrettsanlegg 
og kommunene bygger flest anlegg. 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.  
 

• Norges idrettsforbund utfordrer komiteen og resten av Stortinget til å sette av kr. 200 
millioner over statsbudsjettet til å styrke selve ordningen med anleggsfinansiering, 
slik at køen av idrettsanlegg som venter på tilskudd ikke øker. 



Side 2 av 2 
 

 

 
Når kommuner får spillemidler til å bygge en svømmehall, der formålet er fysisk aktivitet og 
folkehelse, må det være et idrettsanlegg også i skatte- og avgiftssystemet. Dagens ordning 
fører enten til at kommunene må velge mellom badeland uten mulighet for svømmeidretten 
til å delta eller at anleggene lukkes for publikum. Ingen av delene er god folkehelsepolitikk. 
 

• Norges idrettsforbund ber komiteen, i samarbeid med finanskomiteen, se til at 
kommunenes momsordning harmoniseres med spillemiddelregelverket for bygging 
og drift av svømmehaller.  

 
Idretten skal gi et variert idrettstilbud i hele landet. Kommunene har ansvar for å gi 
innbyggerne tilgang på hjelpemidler.  
 

• Idrettsforbundet ber komiteen sikre likebehandling i kommunene og bidra til at 
hjelpemiddelordningene også ivaretar deltakelse i idrett og andre fritidsaktiviteter. 
 

o Den enkeltes mulighet til å styre sin BPA må ikke fjernes. Timebehov må ikke 
begrense tildelingen av BPA. Bruken av BPA må være fri, uavhengig av hvilken 
kommune den enkelte bor i og ønsker å bevege seg i.  

o Ledsager-, fritids- og støttekontaktordningen må i større grad være innrettet 
ut fra brukers behov og interesser – spesielt innen deltakelse i fritids-, idretts- 
og annen fysisk aktivitet. 

 


