
Økonomi som barriere 

Ledermøte 26.mai 2018



Idrettens visjon:

Idrettsglede 
for alle



Idrettspolitisk dokument (IPD) 
2015-2019

Programerklæring, punkt 2:

«Speile mangfoldet i samfunnet»

Programerklæring, punkt 3:

«Redusere økonomiske hindringer for 
barn og unges deltakelse»

(IPD, side 6)



Kor mange?

10,3 • prosent av barn i Noreg under 18 år 
tilhøyrer eit hushald med varig lav inntekt i 
treårsperioden 2014 - 2016.

Dette er om lag – 101.300 barn (2016).

Litt over halvparten av desse har innvandrarbakgrunn–



Økonomi påverkar deltaking



Man merker egentlig ikke så mye til 
at ikke alle far̊ vært med på idrett. 
De som ikke far̊ vært med snakker 
ikke om det og sier at de ikke vil 
spille selv om de egentlig har det. 

jente, 14 år, Oslo 



Kjelde: Senter for 
forskning på 
sivilsamfunn & frivillig 
sektor Rapport 2012-4: 
Deltagelse i frivillige 
organisasjoner, side 22.
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Sannsyn (%) for idrettsaktivitet for 
born 9-20 år, etter husstandsinntekt



NOVA Rapport 2016-3
Sosiale forskjeller i 
unges liv
side 70, Figur 5-3



NOVA Rapport 10/17 
Anders Bakken: 
Ungdata 2017 
Nasjonale resultater
side 49



Økonomi som barriere for 
innvandrarar / barn av innvandrarar

Figur henta frå: Idrettsdeltakelse og trening blant ungdom i Oslo (2016), side 35



Økonomi som barriere for 
innvandrarar / barn av innvandrarar

Figur henta frå: Idrettsdeltakelse og trening blant ungdom i Oslo (2016), side 58



Regjeringas strategi 
mot barnefattigdom

2015 – 2017 
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Regjeringas strategi mot 
barnefattigdom (mai 2015)

Tiltak • 39, Fritidsaktiviteter for alle: 

Regjeringens mål er at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, •

skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet 
sammen med andre. 

Derfor vil regjeringen invitere KS, Frivillighet Norge og Idretten for å •

få etablert felles mål. 

Løsningen for å nå barn vil variere fra kommune til kommune og •

frivillige organisasjoner og idretten som allerede får offentlig støtte 
forventes å bidra i de ulike løsningene.

https• ://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barn-som-lever-i-fattigdom/id2410107/

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/barn-som-lever-i-fattigdom/id2410107/


Fritidserklæringa 
(2016)

• Fritidserklæringen
– Statsminister og fire statsrådar
– NIF
– KS, Frivillighet Norge, LNU
– Nasjonal dugnad mot fattigdom 

og utenforskap (NDFU)

• Signert tysdag 7. juni 2016



Oppfølging Fritidserklæringa

Sekretariat: •

Barne– -, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Samarbeidsgruppe•

Erklæringspartane– m.fl.

Møte – ca kvart kvartal

Støtte til prosjekt (• ca 10M kr per år) 



Prosjekt 2017

ALLEMED (nasjonalt)•

Bærum (Akershus)•

Østensjø (Oslo)•

Ringsaker (Hedmark)•

Larvik (Vestfold)•

Modum (Buskerud)•

Bamble og Grenland •
(Telemark)

Lyngdal (Vest• -Agder)
Hå (Rogaland)•

Askøy, Fjell og •
Kvinnherad (Hordaland)
Vanylven (Møre og •
Romsdal)
Vestvågøy (Nordland)•

Vadsø (Finnmark)•



Prosjekt 2018

NDFU •

(ALLEMED kommune og ALLEMED frivillighet)–

Redd Barna•

LNU•

Ungdom og Fritid•

KS / Frivillighet Norge•



Nasjonal støtteordning mot 
barnefattigdom

• 270 mill kr (2018)

• Evaluering lansert februar 2018

– 35 % av tiltak inkluderer idrettsaktivitet

• Opna i 2017 for ordinær idrettsaktivitet 

– 2016: «Det gis ikke støtte til tiltak/prosjekter som primært har 
deltakelse i ordinære idrettsaktiviteter som målsetting.»

• Skal i dag ikkje gå til medlemsavgifter

– Dialog med Bufdir / BLD / KUD



Kva trengst?

Lokale løysingar•

Midlar tilgjengeleg til kontingent / treningsavgift•

Kommunalt kontaktpunkt•

Men• idrettslag må sjølv ta medansvar

Intern omfordeling–

Kan ikkje krevje av kommunen –



Oppfølging i idretten
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To-delt arbeid

Idretten kan redusere økonomi som •

barriere gjennom:

1) Redusere kostnadsnivået generelt

2) Eigne ordningar for dei som ikkje har 
råd sjølv om kostnadsnivået er lavt



To-delt arbeid

Idretten kan redusere økonomi som •

barriere gjennom:

1) Redusere kostnadsnivået generelt

2) Eigne ordningar for dei som ikkje har 
råd sjølv om kostnadsnivået er lavt



To-delt arbeid

Idretten kan redusere økonomi som •

barriere gjennom:

1) Redusere kostnadsnivået generelt

2) Eigne ordningar for dei som ikkje har 
råd sjølv om kostnadsnivået er lavt



Kvardagen i norsk idrett

IL over heile landet gjer ein ekstra innsats•

Sponsing av kontingent og treningsavgift–

Utlån eller dekking av utstyr, reiser og andre kostnader–

Trenarar og leiarar veit at dette må handterast klokt•

Barna ønskjer ikkje at det blir tatt opp med foreldra–

Mange IL har dialog med kommunen•

Får støtte som dekker kostnad til enkeltbarn–

• …men framleis er det mange som i praksis vert utestengd



Utfordring til forbund/krins/lag
Hald utstyrskostnader nede•

Hald kostnader til konkurranse/tur/reiser nede•

Ver medviten økonomi som barriere•

sjå det ein elles ikkje ser– …

Ordningar for omfordeling internt i IL•

Dialog med kommune •

dersom IL ikkje klarar å ordne det med eigne løysingar–





Idrettsglede 
for alle

Vi skal skape:



Kjelde: Senter for 
forskning på 
sivilsamfunn & frivillig 
sektor Rapport 2012-4: 
Deltagelse i frivillige 
organisasjoner, side 22.
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Idrettsglede 
for alle ?



Utdrag fra undersøkelse om 
særforbundenes arbeid med ØSB

Undersøkelse i mai 2018 – funn presentert på Ledermøte 26.mai 2018 



• Er økonomi en barriere for deltagelse?

• Hvilke kostnader oppleves som de største barrierene?

• Hvor er ØSB diskutert i SF?

• Hvordan jobber SF med målene i utviklingsplanen?

• Oppfølging gjennom Post-3

• Anbefalte tiltak

Tema



I hvilken grad er kostnader en barriere for å 

delta i aktivitet i ditt særforbund?
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Ingen barriere (n=5) I liten grad en barriere (n=17) I noen grad en barriere (n=16) I stor grad en barriere (n=4) Vet ikke (n=0)

Antall SF 52% / 48%

Antall aktive 22% / 78%



Er økonomi en barriere for deltagelse?

I stor grad (4 stk)

• Bowling

• Dans

• Motorsport

• Ski

I noen grad (16 stk)

Amerikanske •
idretter
Fotball•

Golf•

Hundekjøring•

Håndball•

Ishockey•

Kampsport•

Klatring•

Luftsport•

Seil•

Skiskyting•

Skøyter•

Student•

Svømming•

Tennis•

Triathlon•



Er økonomi en barriere for deltagelse?

I liten grad (17 stk)

• Badminton
• Bandy
• Basketball
• Boksing
• Bueskyting
• Casting
• Curling
• Dykking
• Fleridrett
• Friidrett

• Gymnastikk og 
Turn

• Judo
• Padling
• Rugby
• Skyting
• Softball og 

Baseball
• Squash

Ikke en barriere (5 stk)

Ake, Bob og • Skeleton

Bordtennis•

Bryting•

Vektløfting•

Volleyball•



Kunstløp •

Spann og lange løp • – hundekjøring

Apparatdykking•

Ulike utfordringer knyttet til de ulike grenene; utstyr, reise, •

heiskort, anlegg, smørning m.m.

Cheerleading•

Personlige drakter, kjoler, sko osv. i flere forbund •

Kommersielle sentre •

Bandy•

Motorflygning •

Større kostnader i ungdomsalder  •

Dersom økonomi er en barriere, og dette er 

ulikt knyttet til grener, beskriv kort forskjellene i 

kostnader mellom grenene:
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I hvilken grad er følgende kostnader en barriere 
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Profesjonalisering av idretten

- i hvilken grad fører følgende til økte kostnader?

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 40
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ØSB i stor grad ØSB i noen grad ØSB i liten/ingen grad



I hvilke grad jobber ditt særforbund med målene i 

Utviklingsplanen for barne- og ungdomsidrett?
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Kartlegge situasjonen i egen idrett og evt. igangsette konkrete tiltak for å
redusere økonomiske barrierer for deltagelse.

Informere og oppfordre IL til å ta i bruk ulike støtte- og
tilskuddsordninger

Vise til gode modeller og eksempler, samt oppfordre særidrettslag til å
legge til rette for gjenbruk og utlån av utstyr



I hvilken grad benyttet ditt særforbund seg av verktøyet 

ALLEMED for å diskutere temaet?
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Dette er Norges 
Skiforbund! 



Profesjonalisering av barne• - og 
ungdomsidretten vs økte kostnader

Forskjell på idretter • vs idrettslag

Betalte trenere vs. økt kompetanse hos •

frivillige trenere

Bygge nye anlegg vs. subsidierte •

leiepriser i eksisterende anlegg

Appellere til sunn fornuft vs. Regelverk•

Vente å se vs. gjøre noe med det!•

Noen dilemmaer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 43



• Har kartlagt økonomiske barrierer i sin idrett/grener, og 
arbeider systematisk med idrettslagene for å redusere 
treningsavgift, reiser til konkurranser/samlinger og krav til 
idrettsutstyr slik at kostnadene for deltagelse er på et minimum 
i barne- og ungdomsidretten.

• Oppfordre IL til å bruke støtte- og tilskuddsordninger og til å 
legge til rette for lokalt utlån og gjenbruk av utstyr. 

Endringer i kriterier for Post-3

- ØSB som ett av vurderingskriteriene for tildeling

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 44



Bevisstgjøring • – Bevisstgjøring – Bevisstgjøring

Gjør strukturelle vedtak på bruk av dyrt utstyr.•

Se på konkurransestruktur • – Hvor mange og hvor langt?

Se på treningsleirkultur • – Hvor langt og hvor ofte?

Styrk kunnskapen om ØSB på trener• - og lederutdanning

Styrk klubbenes kunnskap og handlingsevne•

Dette er positivt arbeid • – bli endringsagenter!

Tiltak for å redusere ØSB

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 45



Sveinung Oftedal, •

styreleder

Magne Brekke, •

generalsekretær

Oslo Idrettskrets



Økonomi som barriere
JANNE KRÅGÅ V/ NORGES DANSEFORBUND



Drømmefanger-prosjektet



Drømmefanger-prosjektet

 Et treårig prosjekt som benytter seg av urban kunst og kultur som metode i 

sosialt arbeid med barn og unge. 

 Dans kan være veien til sosial deltakelse, inkludering og samhold.

 Aktivitetene skal nå bredt og på tvers av etniske, religiøse og sosio-økonomiske 

skillelinjer.

 Skal være et gratistilbud til barn og unge i Oslos syv fattigste bydeler.

 Bruker pedagoger og trenere som selv har innvandret eller annen erfaring i 

arbeid med barn og unge i tillegg til dansefaglig bakgrunn.

 Dans som metode, dansen som språk.



Suksesskriterier

Prosjektkonsulenter med erfaring og kontakter i miljøene.

Trenere og dansepedagoger med god erfaring med arbeid for barn og 

unge.

Tverrfaglig samarbeid  – bydeler, idrettslag, lokale anlegg (kulturhus, 
aktivitetshus).

Bli kjent med bydelene, hvem bor der og hvor kommer de fra.

Godt forankret i forbundet  – hovedstyret, administrasjon og teknisk komite 
for Urbane stiler.



Utfordringer

Ta et valg i et forbund med mange grener  - Hvorfor urbane stiler?

Krever mye av trenere .

Prosjektet har utviklet seg til å bli noe større en bare dans.

Få tillitt hos familien.

Hvordan vite om vi når målgruppen, målbart?



Resultater

HVOR STOR ANDEL DELTAR I 

ORGANISERT IDRETT FØR 

DELTAKELSE I 

DRØMMEFANGER:

6 %

94 %

DRØMMEFANGEREN

AKTIV I ORGANINSERT

IDRETT

DELTAR IKKE I ORG.

IDRETT



Resultater ANDEL JENTER OG GUTTER

69 %

31 %

DRØMMEFANGEREN

GUTTER med

minoritetsbakgru

nn

Etnisk norske

GUTTER

29 %

71 %

DRØMMEFANGEREN

Etnisk norske JENTER

JENTER med

minoritetsbakgrunn



ALLE-MED midler 2018

Dans skal være for ALLE uansett 

økonomisk, sosial og kulturell bakgrunn.

Norges Danseforbund skal kontinuerlig 

arbeide for en  dansesport som 

inkluderer og motiverer.

ALLE KAN!





Norsk idrett forpliktet seg på Idrettstinget i 2015 til å redusere økonomiske barrierer for å 
delta i barne- og ungdomsidretten. Et viktig tiltak er bevisstgjøring om hva disse barrierene er, 
og hvordan sitt organisasjonsledd kan bidra til å redusere disse. 

ALLEMED er et gratis verktøy som skal gjøre det lettere for deg å inkludere alle barn og unge i -
fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi. 

Verktøyet brukes til å skape diskusjon og finne gode løsninger på hva dere kan gjøre for å få alle med. -
Bli med og gjør en forskjell!

Ta utfordringen! Meld på ditt organisasjonsledd her:- http://www.allemed.no/registreringsskjema/

Gjennomføre en ALLEMED dugnad (- 30-60 minutter) innen 1 måned. 

Dere trenger kun et engasjement for å få ALLEMED og en møteleder-

- 1-3 konkrete handlinger 

Poste bilde i sosiale medier, nyhetsbrev eller i mail - – bruk gjerne #ALLEMEDstafett

Utfordre - 3 andre organisasjonsledd 

STAFETT
#ALLEMEDstafett

http://www.allemed.no/registreringsskjema/



