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Notat fra Norges idrettsforbund til høringen vedr. statsbudsjettet 2020 
 
Kap: 254 Tilskudd til voksenopplæring, post 70 Tilskudd til studieforbund  
Kompetansearbeid er en forutsetning for at frivillige lag og foreninger skal kunne møte fremtidens 
utfordringer. Reduksjonen av opplæringstilskuddet til VOFO på kr. 10 millioner gjør at Norges 
idrettsforbund er bekymret for at antall opplæringstiltak i regi av Idrettens studieforbund og andre 
studieforbund vil reduseres, fordi konsekvensen er at kursholder enten vil få mindre tilskudd eller 
vil måtte ta en høyere deltakeravgift. 
  
For idrettens studieforbund vil om lag 3,8 prosent av opplæringsstilskuddet (6,6 prosent med 
prisstigning) bortfalle hvis regjeringens forslag til kutt gjennomføres. Det vil ha dramatiske 
konsekvenser for et økende kompetansearbeid i norsk idrett. 

• På vegne av Idrettens studieforbund ber Norges idrettsforbund komiteen reversere kuttet 
og prisjustere tilskuddet til studieforbundene og at posten økes med 25 millioner kr.  

• Ved eventuelle endringer i tilskuddordningen til studieforbund må det sikres gode 
overgangsordninger. Dette må gjenspeiles i statsbudsjettet.  

 
Kap 231 Tiltak i grunnopplæringen  
Én time daglig fysisk aktivitet i skolen, tilrettelagt og ledet av kompetent personell  
Norges idrettsforbund er bekymret for den manglende forpliktelsen for å sikre alle elever på 1.- 10. 
trinn minst én times fysisk aktivitet hver dag. Regjeringen varsler i sitt forslag til statsbudsjett at 
målet om å få realisert én times daglig fysisk aktivitet innenfor dagens timetall flyttes over til den 
kommende satsingen «Barn og unge i bevegelse». Der står det at kommuner som ønsker å satse på 
fysisk aktivitet og fysisk-motorisk utvikling for barn og unge i et folkehelseperspektiv, vil finne 
støttemateriell som kan bidra til slikt arbeid.   

 
Norges idrettsforbund har sammen med Kreftforeningen, Legeforeningen, Nasjonalforeningen for 
folkehelsen og Fysioterapeutforbundet jobbet for én times daglig fysisk aktivitet i skolen i mer enn 
ti år.  Vi mener dette må lovfestes i opplæringsloven! 

 
Videre mener Norges idrettsforbund at det må settes av midler som sikrer at vi ikke får en situasjon 
hvor elevenes tilbud om én times fysisk aktivitet avhenger av bosted. Alle kommuner må kunne 
innføre og gjennomføre dette usedvanlig viktige tiltaket. Kompetanse og deling av erfaringer er en 
nødvendig del av et velfungerende tiltak, men kommer i neste runde. 
 
 
 



 
 

Kap 231, post 60 Tilskott til landslinjer og kap 228 Private skoler, post 79 Toppidrett 
• Norges idrettsforbund er fornøyd med at rammene til landslinjene og til private 

toppidrettsgymnas opprettholdes og prisjusteres.  
• Norges idrettsforbund ber komiteen på statsbudsjettet 2020 sette av midler til å utrede 

opprettelser av landslinjer der man kan kombinere idrettsfag med yrkesutdanning. 
• 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 231, post 70 Tilskudd for svømming i barnehagene 

• Norges idrettsforbund er fornøyde med at tilskuddet for svømming i barnehagene gjennom 
frivillige organisasjoner videreføres og prisjusteres – og at ordningen ikke lenger omtales 
som et prøveprosjekt. 

 
Kap 225 Tiltak i grunnopplæringa, post 65, Rentekompensasjon for skole- og 
svømmeanlegg  

• 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. 

• 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. 
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