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INNSPILL TIL 
STATSBUDSJETTET 2023 
Dokumentet inneholder innspill til partiene på Stortinget, Kulturdepartementet, Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kommunaldepartementet, 
Utenriksdepartementet, Finansdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og 
familiedepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet vedrørende statsbudsjettet 2023. 
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INNLEDNING  

 

 

 

 

 

 
 

Foto: NIF/Eirik Førde 

2023 - et særdeles viktig år for norsk idrett 

Idrett er mye. Det er glede, frustrasjon, mestring, nederlag, nye muligheter, overraskelser og 
favoritter som innfrir. Det er individualisme og det er fellesskap. Det er storartede 
prestasjoner og det er å vinne over seg selv. Men først og fremst er idrett glede, samhold, 
frivillighet og inkludering.  

I tillegg har idretten en større betydning enn seg selv. Det er selvfølgelig både viktig og stas at 
norske idrettsutøvere hevder seg i det absolutte toppskiktet i sin idrett. Men idretten er 
tilhørighet selv om du ikke er utøver, idretten samler nasjonen og idrett er en viktig 
bidragsyter når det kommer til viktige holdninger som likestilling, mangfold og antirasisme 
og idretten er ikke minst med på å skape en bedre folkehelse, med alt det betyr både for den 
enkelte og for storsamfunnet.  

Pandemien har påvirket oss alle. Men den har rammet idretten svært hardt. Veldig mye 
aktivitet har ikke vært mulig, eller lovlig. Mange barn og unge har falt fra, fordi den naturlige 
møteplassen og det naturlige fellesskapet ikke lenger har vært der. Manglende mulighet for 
breddeidrett for voksne kan både ha ført til en økning i psykiske problemer og dårligere 
folkehelse. Mange frivillige innen idrett har funnet andre arenaer for sitt engasjement. Den 
store utfordringen både i år og de kommende årene er å få flest mulig tilbake til idretten.  

Det vil ikke skje av seg selv, men krever et krafttak. Aller mest fra oss som har sentrale 
posisjoner i Idretts-Norge, men det må skje i samarbeid med ansvarlige politikere i 
kommuner, på Stortinget og i regjeringen. Det vil måtte bety at mer midler enn normalt går 
til idretten i en gjenoppbyggingsperiode.  

I 2023 er det noen saker som er spesielt viktig for idretten, både for breddeidretten og for den 
absolutte toppidretten: 

Nye og flere anlegg er prioritet nummer en 

Det er et stort behov for nye anlegg. Selv med et betydelig frafall gjennom pandemien, vet vi 
at det enkelte idrettslag opererer med ventelister og må avvise barn og unge på grunn av 
anleggsmangel. Anlegg er den viktigste forutsetning for idrett og fysisk aktivitet, og er i tillegg 
ofte den sosiale møteplassen i lokalsamfunnet for alle aldersgrupper, og for fellesskap på 
tvers av aldre, kjønn, etnisitet eller funksjonsnivå.  
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Det bygges og planlegges langt flere anlegg enn tilskuddene fra spillemidlene kan finansiere. 
Etterslepet er stort og økende. Vi ber derfor at det tas et «krafttak for idrettsanlegg» i noen 
år, slik at etterslepet av utbetaling av godkjente tilskudd blir redusert, og flere nye anlegg kan 
bli bygget.  

 
Nytt nasjonalt toppidrettssenter  

Realiseringen av et nytt Nasjonalt toppidrettssenter er nødvendig for å rigge norsk idrett for 
framtidige toppidrettsprestasjoner. Det er vårt felles mål at Norge skal hevde seg i toppen i et 
bredt spekter av idretter, og gi stolte idrettsøyeblikk til det norske folk, men konkurransen er 
stadig mer krevende. Konkurransen innenfor paraidrett og toppidrett ellers er større og 
sterkere enn noensinne. 

Skal vi henge med må vi ha gode fasiliteter, som er universelt utformet og som kan gi 
betydelig økning i idrettslige aktivitetsflater og forbedre muligheten for tverridrettslig 
utvikling og læring. 

Det er ikke mulig for idretten å finansiere et slikt løft innenfor de eksisterende økonomiske 
rammer. En finansiering over tippemidlene vil gå ut over anlegg til barn og unge, jfr. omtalen 
over, og er ikke en god løsning. Skal vi realisere et nytt nasjonalt toppidrettssenter i 
samarbeid med Norges idrettshøgskole, er vi helt avhengig av en finansiering der staten 
finansiere selve bygningsmassen. Konkret bør dette skje gjennom en startbevilgning i 2023 
og en tilsagnsfullmakt for de kommende årene fram til anlegget står klart.  

 

Idrettens kraft for et bedre samfunn 

En av idrettens hovedprioriteringer er å sikre deltakelse for alle. For å lykkes på dette viktige 
området må idretten og myndighetene spille på lag. Sammen kan vi forhindre utenforskap og 
sikre at alle barn og unge får oppleve idrettsglede – uavhengig av familiens økonomi. 
Sammen kan vi tilrettelegge for økt idrettsdeltakelse for personer med funksjonsnedsettelser. 
Sammen kan vi sikre at idrettens kraft bidrar til å endre samfunnet til det bedre.  

I tillegg inneholder dette dokumentet langt flere saker som er viktig for norsk idrett, bl.a. 
utfordringen med økte pensjonskostnader som følge av medlemskap i Statens pensjonskasse, 
og flere forslag og innspill knyttet til idrett som virkemiddel for å oppnå viktige felles 
samfunnsmål.  

Spillemidlene til idrettsformål er en forutsetning for det idretten skaper gjennom sin egen 
organisasjon, men vi trenger i tillegg økte bevilgninger over statsbudsjettet for å gjenreise 
idretten og idrettsgleden etter nesten to år med nedstengning og begrensninger.  

Vi tror og håper på et godt og konstruktivt samarbeid både i år, 2023 og i årene som kommer.  

  

Med vennlig hilsen   

 

 

Berit Kjøll       Nils Einar Aas  
idrettspresident      generalsekretær  
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IDRETT I NORGE 

Om Norges idrettsforbund  
Norges idrettsforbund og olympiske og 
paralympiske komité (NIF) er Norges største 
frivillige organisasjon og det finnes idrettslag i 
alle landets kommuner.  

Norges idrettsforbund har en organisering 
som er unik i verden.  Alle som ønsker å drive 
idrett i en forening, er organisert under 
paraplyen Norges idrettsforbund. Barn, 
ungdom og voksne – breddeidrett og 
toppidrett – mennesker med og uten 
funksjonsnedsettelse og mennesker med 
utviklingshemming – alle er innenfor samme 
organisasjon. NIFs visjon, «idrettsglede for 
alle», reflekterer både organiseringen og 
ambisjonen om å inkludere alle. 

Idrettslagene er selve kjernen i idrettsbevegelsen. Det er der aktiviteten drives. Det finnes 
ingen samlet oversikt over hvor mange som daglig er aktive i idrettslagene som utøvere, 
trenere eller ledere, men aktiviteten er svært stor. Hvis man nøkternt tar utgangspunkt i at en 
gjennomsnittlig treningsgruppe består av 15 utøvere, og at de trener og/eller konkurrerer to 
ganger i uka i 40 uker i året så tilbyr og gjennomfører idrettslagene totalt åtte millioner 
fellesaktiviteter i året, eller over 20 000 fellesaktiviteter med 300 000 aktive hver eneste dag. 
Det sier alt om idrettsbevegelsens omfang i Norge. 

Idrettslagene og idrettsrådene drives først og fremst av frivillig innsats. Statisk sentralbyrå 
anslår gjennom satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner at frivillige i idretten, 
fram til pandemien, utførte hele 34 960 årsverk ulønnet arbeid. Frivillig innsats er med på å 
bygge tillit og gi økt følelse av tilhørighet i lokalsamfunnet. Tillit er viktig både for 
enkeltmennesker og for samfunnet.  

Idretten er en demokratisk organisasjon og alle organisasjonsledd har et demokratisk valgt 
styre. Opplæringen i styrearbeid i idretten utgjør et betydelig bidrag til 
demokratiopplæringen. Kvinneandelen i idrettens styrer er høyere enn i kvinneandelen i 
medlemsmassen, men hva angår kvinneandelen i styrelederposisjoner fortsatt ikke er like 
god. Heldigvis jobbes det godt med dette og vi ser en økning år for år.  

Toppidretten er også et viktig bidrag til å skape stolthet, bygge nasjonal identitet og til å 
skape fellesskap gjennom å dele opplevelsen som store idrettsprestasjoner gir. Toppidretten 
er også en døråpner for norske myndigheter i møte med andre nasjoner. Fra å være en av 
verdens beste vinteridrettsnasjoner har norsk idrett, gjennom systematisk jobbing, også fått 
gode resultater i flere sommeridretter.  
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Tilrettelegging for idrett 
Selv om idretten i stor grad er selvfinansierende, 
mottar den betydelige tilskudd fra kommuner, 
spillemidler, stat og fylkeskommuner.  Det 
offentlige bidrar blant annet ved å bygge og drifte 
idrettsanlegg som idrettslagene benytter. 

I figurene til høyre, som er hentet fra Norges 
idrettsforbunds nøkkeltallsrapport for 2017 (datert i 
2018), har en forsøkt å illustrere bidragene til 
tilrettelegging for idrettsaktiviteten. Analysen av 
økonomitallene gjennomføres vanligvis hvert tredje 
år. På grunn av korona var både aktiviteten i 2020 
avvikende og usikkerheten rundt tallene stor. 

Som det fremgår av figuren utgjør idrettens eget 
bidrag 10,6 milliarder kroner av de 18,3 milliarder 
kronene som brukes på tilrettelegging for idrett.  
 
Som nevnt ovenfor legger idrettslagene ned en 
formidabel dugnadsinnsats.  Statisk sentralbyrås 
(SSB) Satellittregnskap for ideelle og frivillige 
organisasjoner for 2017, oppgir at verdien av de 
34 960 årsverk ulønnet arbeid er over 18 milliarder 
kroner. Som det kommer frem av den siste figuren, 
vil idrettens egne inntekter og dugnadsinnsatsen 
som idretten selv står for, gjøre at nær 80 prosent 
av verdien av tilrettelegging for idrettsaktivitet 
skapes av idretten selv, mens staten bidrar med 10 
prosent og kommunene med 11 prosent.  

Verdien av idrettsanlegg 
Idrettsforbundet har bedt Vista Analyse utarbeide 
en analyse over de samfunnsøkonomiske 
gevinstene av å investere i idrettsanlegg. Rapporten 
vil bli lansert i løpet av våren. Foreløpige funn viser 
en positiv sammenheng mellom investeringer i 
idrettsanlegg og fysisk aktivitet.  

Idrettens fanesaker 
Norges idrettsforbund har de siste årene prioritert 
fem fanesaker som vi håper vil gjenspeile seg i 
regjeringens politikk: 

1. Bevar og styrk den norske spillmodellen 
2. Rettighetsfestet, full momskompensasjon 
3. Økonomi som barriere 
4. Styrk anleggsfinansieringen 
5. Sammen om norsk toppidrett 
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INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET 2023 

Norges idrettsforbund sender her et samlet innspill til regjering og Storting.  

Bakgrunnen for det er at idrett ikke bare er idrett. Idrett er så mye mer, det er en viktig 
møteplass, en inkluderingsarena, en sentral samfunnsaktør og ikke minst Norges største 
frivillige bevegelse. I idretten møter vi mange av samfunnets utfordringer, men vi er også en 
viktig del av løsningen. Det er bakgrunnen for at vårt innspill til flere sentrale departementer 
er samlet i et felles innspill.  

Vi ønsker å bidra til «idrettsglede for alle» og gi alle like muligheter til en aktiv fritid. For å få 
dette til så er det mange deler av samfunnet som må spille på lag. Hvis for eksempel barn, 
ungdom og voksne med funksjonsnedsettelser skal kunne delta på like premisser, må det 
være ordninger som gir dem mulighet til å ha med ledsager, tegnspråktolk eller personlig 
assistent også på kvelder, helger og på reiser. Det må finnes utstyrsordninger som gir dem 
tilpasset idrettsutstyr uten at det skal være avhengig av personlig økonomi. Disse ordningene 
finner vi i andre departement enn kulturdepartementet, derfor er det viktig med et helhetlig 
blikk på hva som trengs for å nå de mål som vi har satt oss i norsk idrett og i staten, og som 
vil være en del av løsningen på mange samfunnsproblemer. Dette gjelder også for flere viktige 
områder så som inkludering, økonomi som barriere, spiseforstyrrelser og et tryggere 
samfunn. Ikke minst er idretten en viktig faktor i folkehelsearbeidet.  

Finansiering av Norges idrettsforbund skjer gjennom spillemidler til idrettsformål. 64 
prosent av overskuddet til Norsk Tipping (etter at midler til helse- og rehabiliteringsformål er 
delt ut) skal gå til idrettsformål. Det er en ordning som har vært gjensidig nyttig og gunstig 
for staten og for norsk idrett.  Samtidig gir denne finansieringen over spillemidlene noen 
utfordringer både for idretten og samfunnet. Det er mange utfordringer som burde løses over 
statsbudsjettet – fordi spillemidlene først og fremst har barn og ungdom som primære 
målgrupper. I tillegg vil det være arbeid som idrettsorganisasjonen skal, må og allerede 
arbeider med, som vanskelig kan løses gjennom frivillighet alene, men der kompetanse er 
avgjørende for å nå målene. Eksempler på dette vil være idrettens mangfolds- og 
inkluderingsarbeid, og arbeidet med en etisk og trygg idrett.  Her ligger 
idrettsorganisasjonens selvsagte ansvar for sitt eget tilbud fast, men arbeidet gjennom 
organisasjonen vil både bli forsterket og forbedret gjennom økte tilskudd over 
statsbudsjettet. 

Det viktigste folkehelsearbeidet som gjøres i Norge, drives av idrettslagene, hver dag ute i 
lokalsamfunnene. Norges idrettsforbund er glade for at regjeringen ønsker å gi frivillig sektor 
og idretten en viktig rolle i gjennomføringen av folkehelsetiltak. Organisert idrett skaper 
positive ringvirkninger og har folkehelsekonsekvenser langt utover idrettens egne 
medlemmer og organisasjonsledd. Gjennom å legge til rette for mer og bedre idrett, vil vi 
også få mer og bedre folkehelse.  

• Norges idrettsforbund ber regjering og storting om å se på idretten som en helhetlig 
samfunnsaktør med behov og støtte fra flere departement for å nå våre felles mål 
om trygge og gode lokalsamfunn. 

• Norges idrettsforbund ber om at idrettsbevegelsen inkluderes i arbeidet for å 
forbedre folkehelsen der det er naturlig 
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Koronakonsekvenser inn i 2023 
Koronapandemien har fortsatt store konsekvenser for norsk idrett.  Norges idrettsforbund 
opplever usikkerhet når det gjelder både aktivitetsutvikling, medlemskapsutvikling og 
omfang av frivillighet gjennom korona.  For en idrettsbevegelse som omfatter i underkant av 
10 000 autonome, frivillig drevne organisasjonsenheter, er spesielt usikkerheten når det 
gjelder medlemskap og frivillighet en mulig stor utfordring for både norsk idrett og for 
samfunnet. 

En eventuell nedgang i aktivitetsomfanget vil både kunne redusere mulighetene for 
idrettslagene til å kunne tilby idrett i sine lokalsamfunn, og for samfunnet vil det på sikt 
kunne få konsekvenser for folkehelsen.  Vi vet at personer som blir medlemmer i norsk idrett 
i ung alder, forblir medlemmer eller kommer tilbake når de selv får barn.  Hva som skjer med 
alle de ungdommene som gjennom koronapandemien har funnet andre ting å drive med, er 
idrettens kanskje største bekymring på vei ut av disse årene. Vi vet også at de som driver med 
idrett og fysisk aktivitet som barn og ungdom med større sannsynlighet vil fortsette å være 
fysisk aktive i voksen alder. Dette er viktig ut ifra et langsiktig folkehelseperspektiv. 

Det er ikke noe mål for norsk idrett at det skal bli behov for kompensasjons- eller 
stimuleringsordninger etter hvert som idretten både for topp og bredde kommer tilbake i 
vant gjenge, men Norges idrettsforbund ber om at beredskapen for å kunne understøtte et 
slikt eventuelt behov, forblir til stede. 

Norges idrettsforbunds ønsker til statsbudsjettet at 

• Det settes av penger på statsbudsjettet til eventuelle kompensasjonsordninger for 
kostnader som følge av korona også inn i 2023. 
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IDRETTENS VIKTIGSTE SAKER 

Idretts- og nærmiljøanlegg 

 
Foto: Rune Vandvik, Stavanger Aftenblad / NTB scanpix 

 

Idretten trenger anlegg og anlegg skaper aktivitet. I tillegg til å være idrettsarena har 
anleggene en viktig sosial funksjon i nærmiljøet. Idrettsanlegget er ofte møteplassen i 
lokalsamfunnet der innbyggere møtes og vennskap oppstår på tvers av aldersgrupper, kjønn, 
etnisitet, landbakgrunn og funksjonsnivå, noe som er med på å skape gode oppvekstsvilkår 
og trygge nabolag. 

Det har vært en stor vekst i anleggsbygging det siste tiåret, og det bygges og rehabiliteres 
mange anlegg hvert eneste år både i regi av kommuner og idrettslag, men til tross for dette er 
det fremdeles et stort behov for nye anlegg.  En undersøkelse gjennomført av Norges 
idrettshøyskole i 2016 viste at 25 prosent av idrettslagene opplevde anleggsmangel. 

Staten er en viktig bidragsyter til anleggsbyggingen gjennom spillemidlene og mva-
kompensasjon.  

Spillemiddelordningen er en god ordning, men ordningen er dessverre underfinansiert. Det 
ble, i 2021, fremmet 3 733 spillemiddelsøknader med en samlet søknadssum på 6,1 milliarder 
kroner, mens tilgjengelige spillemidler utgjorde 1,6 milliarder kroner. Til tross for veksten i 
spillemidler er det oppstått et udekket behov (etterslep) på utbetaling av spillemidler på 4,5 
milliarder kroner.  
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Tilskuddene fra spillemiddelordningen tilsvarer i gjennomsnitt 22 prosent av 
anleggskostnaden.  

Det er stor variasjon i tilskuddene til de forskjellige anleggstypene. Spillemidlene dekker opp 
mot 50 prosent av kostnadene for mange mindre anlegg, men kun 15 – 20 prosent av 
kostnadene for store innendørsanlegg som svømmehaller, idrettshaller og ishaller. Norges 
idrettsforbund har som mål at spillemidlene skal tilsvare minimum 25 prosent av kostnaden 
for de forskjellige anleggstypene. 

Når det gjelder bygging av svømmeanlegg foreslo det regjeringsoppnevnte «Fjørtoftutvalget» 
i 2016 et svømmehalløft hvor tre departement, Kunnskaps-, Helse og omsorgs- og 
Kulturdepartementet, skulle bidra med midler til realisering av nye svømmehaller. Norges 
idrettsforbund mener dette var et godt og nødvendig forslag. Etter at rapporten ble fremlagt 
er kompetansekravet i skolen endret, uten at skolene har forutsetninger til å nå kravene. De 
mangler svømmeanlegg. Svømmehaller er dessuten idrettsanlegg som brukes mer av 
publikum, enn den organiserte idretten. Det gir mye folkehelse, men også ventelister på 
svømmekurs enkelte steder i landet. I tillegg til et stort behov for flere nye svømmeanlegg, er 
også mange svømmanlegg gamle og bør erstattes av nye.  

Med unntak av i 2012 har idrettslagene fått kompensert all merverdiavgift knyttet til bygging 
av idretts- og nærmiljøanlegg selv om ordningen ikke har vært rettighetsbasert. Tilskuddene 
er avhengige av årlige bevilgninger fra Stortinget, noe som gjør at idrettslagene på 
investeringstidspunktet ikke vet om de vil få tilbakebetalt hele merverdiavgiftsbeløpet. 

Norges idrettsforbund prioriterer følgende saker innenfor anleggsområdet: 

• Norges idrettsforbund ber om en styrking av den eksisterende 
spillemiddelordningen gjennom at det settes av betydelige midler i statsbudsjettet 
for 2023 til å redusere etterslepet på anleggsutbetalinger som nå er estimert til 4,5 
milliarder kroner. 

• Norges idrettsforbund ber om at mva.-kompensasjonsordningen for idrettslag som 
bygger anlegg, gjøres regelstyrt og idrettslagene sikres full kompensasjon. 

•  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. 
Tilskuddene til svømmeanlegg styrkes med midler fra statsbudsjettet som tildeles 
anleggseierne i tillegg til ordinære spillemidler 

Nytt nasjonalt toppidrettssenter  
Realiseringen av Nasjonalt toppidrettssenter er et strategisk grep for å rigge norsk idrett for 
framtidige toppidrettsprestasjoner. Det er en forutsetning for at vi skal ha en bærekraftig 
nasjonal toppidrettskultur, slik vi kjenner den i dag, også i framtiden. Norges idrettsforbund 
viser til sin innsendte søknad om finansiering av nytt toppidrettssenter. 
  
Dagens toppidrettssenter er bygget for å være et senter som svarte på idrettens utfordringer 
fra 90-tallet. Det er utdatert som utviklingsarena for norsk toppidrett. Det er ikke universelt 
utformet og tilpasset paraidrettens behov, noe som er tiltagende prekært når vi vet at NIF har 
hatt en fullt integrert toppidrett siden 2006. Den foreslåtte løsningen vil gi betydelig økning i 
idrettslige aktivitetsflater og forbedre muligheten for tverridrettslig utvikling og læring. 
Forutsetningene for multidisiplinært, tverrfaglig utviklingsarbeid, vil bli vesentlig styrket. 
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Nasjonalt toppidrettssenter inngår også i Norges idrettshøgskole strategiske planer om å 
være ledende på undervisning og forskning på toppidrett nasjonalt og å være en attraktiv 
forskningsinstitusjon internasjonalt innen sitt felt. 
 
Toppidrettssenteret slik det står i dag, ble utviklet for toppidrett på 90-tallet og spilte en 
avgjørende rolle for den kraftsamling og utvikling norsk toppidrett hadde mot den norske 
OL-suksessen på Lillehammer i 1994 og i årene etter. Toppidrettssenteret ble symbolet på 
den norske toppidrettsmodellen, der utøvere og trenere fra de ulike særidretter møttes på 
tvers for å trene sammen, dele erfaringer og få tilgang til Olympiatoppens unike 
spisskompetanse. Toppidrettssenteret er en tverridrettslig og tverrfaglig møteplass som er 
unik i sin form i verden. 
 
Kapasiteten på dagens senter er nå sprengt og senteret er tidsmessig utdatert. Av 
kapasitetshensyn må unge lovende utøvere fra junior-/rekruttlandslag avvises, og flere 
landslag legger samlinger og treninger til andre steder, da senteret ikke har kapasitet til for 
eksempel å ha et håndballandslag og et alpinlandslag på trening eller samling samtidig. Dette 
er en trussel mot kjernen i den norske toppidrettsmodellen, som nettopp er fellesskapet, i 
tråd med Olympiatoppens filosofi, sammen om de store prestasjonene, og å lede og trene 
best i verden. 
 

 
Norges idrettsforbund søker om en finansiering der statens tilskudd bidrar til å realisere 
bygningsmassen. Dette kan skje gjennom en tilsagnsfullmakt i statsbudsjettet 2023 og en 
finansiering over tre år slik som skissert i tabellen over. I tillegg til den statlige finansiering er 
det gitt tilsagn om 100 mill.kr. fra Sparebankstiftelsen DNB til utstyr og annen innredning. 
 

• Norges idrettsforbund ber om at det avsettes startbevilgning i statsbudsjettet slik at 
byggingen av et nytt nasjonalt toppidrettssenter kan påbegynnes i 2023. 

 

Svømmeanlegg  

Kap. 225: Tiltak i grunnopplæringa, post 65, Rentekompensasjon for skole- og 
svømmeanlegg 
Når kommuner får spillemidler til å bygge en svømmehall, der formålet er fysisk aktivitet og 
folkehelse, må det også anerkjennes som et idrettsanlegg 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 med Norges Svømmeforbund i spissen, mener at 
innretningen på ordningen bør endres for at også de dårligst stilte kommunene skal 
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få mulighet til å benytte seg av den. Momsordningen må harmoniseres med 
spillemiddelregelverket for bygging og drift av svømmehaller. 

Rammebetingelser 

Foto: Team Norway/Geir Owe Fredheim 

Stabile og forutsigbare økonomiske forutsetninger må til for at idretten på best mulig måte 
kan fylle vår oppgave og rolle i samfunnet. Gode økonomiske rammebetingelser er en viktig 
forutsetning for at idretten skal kunne nå sine og statens mål. 

Pensjonspremie for frivillig sektor i Statens pensjonskasse   
I statsbudsjettet 2020 ble det besluttet en innføring av betaling av en forsikringsteknisk 
beregnet pensjonspremie for de virksomheter fra frivillig sektor som er medlem av Statens 
pensjonskasse (SPK) og som ikke betalte arbeidsgiverandel ved innføringen. Det er lagt opp 
til en gradvis opptrapping hvor en betaler full premie fra 2023 og to tredjedeler av beregnet 
premie i 2022. I 2021 betales det en tredjedel av beregnet premie. 
 
Omleggingen av pensjonsordningen får store konsekvenser for idrettsorganisasjonens 
økonomi, og vil ha stor innvirkning på viktige aktiviteter i våre organisasjonsledd. Til 
sammen 20 frivillige organisasjoner rammes av dette, og vi ber om at det tilrettelegges for en 
kompensasjonsordning eller en økning i bevilgningen i tråd med endret premie. Bare for NIF 
har vi beregnet at dette utgjør 13,15 millioner kroner for 2022 og over 20 millioner kroner i 
2023. I tillegg kommer arbeidsgiveravgift. 
 
Fra KUDs budsjett vedrørende pensjonskostnadene for statlige virksomheter kan vi lese: 
«Økt ansvarliggjøring av statlige virksomheter for egne pensjonskostnader – innføring av ny 
premiemodell fra 2022…  
…Innføringen av ny modell skal være om lag budsjettnøytral på innføringstidspunktet ved at 
de berørte virksomhetene får en reduksjon eller en økning i bevilgningen i tråd med endret 
premie.»  
 
NIF mener det samme prinsippet burde gjelde for frivillig sektor som har vært omfattet av 
ordningen. 
 
Ved tildelingen av spillemidler til NIF i desember fikk vi en økning på post 1 på 10 millioner 
kroner for 2022. Når vi vet at pensjonsforpliktelsene øker med 13 millioner kroner så betyr 
dette en realnedgang i det kommende året samtidig som KUD forutsetter at det er mange 
områder som skal prioriteres. Prioriterte områder som KUD nevner og som kan bli berørt, er 
bl.a. å sikre god kjønnsbalanse, inkludering av jenter med minoritetsbakgrunn, inkludering 
av personer med nedsatt funksjonsevne, arbeidet mot spiseforstyrrelser, etikk, 
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holdningsskapende antidopingarbeid, arbeid mot manipulering av idrettskonkurranser m.m.  
Ved full innføring i 2023 vil konsekvensene av pensjonsomleggingen føre med seg 
ekstrakostnader på om lag 20,5 millioner kroner på post 1. 
 

• Norges idrettsforbund ber om at det lages en kompensasjonsordning for å dekke 
ekstrakostnadene for organisasjonene. Idrettens andel utgjør 13 millioner kroner for 
2022, og 20,5 millioner i 2023. 

Kap. 315: Frivillighetsformål, post 70: Momskompensasjon på varer og tjenester  
NIF er glade for at regjeringen har prioritert å gi full momskompensasjon for idrett og 
frivillighet. Idretten skaper store verdier for samfunnet gjennom sin innsats og omsetning. 
Økonomisk forutsigbarhet er viktig for idrettslagene, og et viktig bidrag til denne 
forutsigbarheten er å kompensere all moms. Norges idrettsforbund mener momsordningene 
for varer og tjenester bør rettighetsfestes på lik linje med ordningene for næringsliv og 
kommuner, og vi er forventningsfulle til løftet om rettighetsfesting som regjeringen har gitt. 
For NIF er det viktig at ordningen videreføres på en enkel og ubyråkratisk ordning.  

• Norges idrettsforbund mener full og regelstyrt kompensasjon må inn i budsjettet for 
2023, som skissert i Hurdalsplattformen.  

Kap. 315 Frivillighetsformål, post 82: Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av 
idrettsanlegg   
I statsbudsjettet for 2022 er det lagt opp til full momskompensasjon for anleggsbygging, noe 
vi er fornøyde med – men også denne momskompensasjonsordningen må rettighetsfestes på 
100%.  

Med unntak av i 2012 har ordningen gitt full kompensasjon til idrettslag som bygger anlegg. 
Det har vært et viktig insentiv for at idrettslag skal påta seg ansvar for å bygge anlegg.    

For å stimulere ytterligere til bygging av idrettsanlegg, er det vesentlig at idrettslag som 
bygger anlegg, ikke bare får full merverdiavgiftskompensasjon, men også får forutsigbarhet 
knyttet til finansieringsplanene sine.  

• Norges idrettsforbund ber departementet sikre at ordningen med 
merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg blir rettighetsfestet, for 
å kunne gi idrettslagene større forutsigbarhet.  

• Norges idrettsforbund ønsker at momskompensasjon for idrettsanlegg utbetales så 
snart anlegget har fått brukstillatelse og revisorgodkjent anleggsregnskap 
foreligger. 
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Økonomi som barriere for idrettsdeltakelse 

«Idrettsglede for alle!» innebærer at våre idrettslag legger til rette for å begrense kostnadene 
ved barne- og ungdomsidretten, og at temaet blir prioritert politisk og økonomisk fra 
myndighetssiden, slik at ingen skal behøve å stå utenfor idretten på grunn av familiens 
økonomi.   

Både idretten og stat/kommune har et ansvar for at barn i familier med dårlig økonomi 
deltar like mye i idrett og andre fritidsaktiviteter som andre barn. Det er viktig å avklare de 
ulike roller og ansvar som idretten og det offentlige har, samt hvordan idretten og det 
offentlige skal/bør samarbeide.  Det offentlige har et ansvar for å gjennomføre tiltak eller 
ordninger for dem idretten ikke selv klarer å legge til rette for. 

Norges idrettsforbunds ønsker til statsbudsjettet 

• Det settes av penger til å følge opp ansvaret og forpliktelsene for at alle barn kan 
delta i idretts- eller annen fritidsaktivitet, slik man har forpliktet seg til gjennom 
Fritidserklæringen. 

• I familier som får sosialstøtte, skal det dekkes kostnader til «alminnelige 
fritidsaktiviteter».  Gjennom dialog med idrettslagene er det lettere for NAV å 
ivareta dette. 

• Det settes av penger til kommunene med en forutsetning for bruk som sikrer at alle 
kommuner har et fast, kommunisert kontaktpunkt dit alle frivillige organisasjoner 
kan henvende seg når man mistenker at barn og unge ikke deltar i fritidsaktivitet på 
grunn av økonomi, og ved behov for å løse enkeltindividers økonomiske utfordringer 
for deltakelse. 

• Selv om vi forventer at idrettslag gjør intern omfordeling for å få alle med, kan det 
gjelde flere barn og unge enn det idrettslaget klarer å dekke kostnadene til. Da 
mener vi at kommunen bør ha penger tilgjengelig, som idrettslag og andre frivillige 
organisasjoner skal kunne be om for å dekke kostnader til barn/unge som ellers vil 
måtte slutte. 

• Det bør være minimum én BUA-ordning eller tilsvarende, med gratis utlån av 
idretts- og fritidsutstyr i hver kommune. 
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Like muligheter – idrett for personer med funksjonsnedsettelser 

 
Foto: NIF/Caroline Dokken Wendelborg 

  
Norsk idretts visjon er «idrettsglede for alle». Dessverre opplever vi at personer med 
funksjonsnedsettelse ikke i praksis har samme rett til fritid og mulighet til å leve aktive liv 
fordi de ikke har tilgang på de hjelpemidlene de trenger for å kunne delta i idrett eller andre 
fritidsaktiviteter. Dette kan være tilgang på transport, tegnspråktolk, ledsager eller 
aktivitetshjelpemidler som for eksempel sit-ski.   
 
Anlegg er en vesentlig faktor for å kunne drive med idrett. Mange anlegg for idrett og 
friluftsliv finansieres med bruk av spillemidler etter nærmere fastsatte bestemmelser fra 
Kulturdepartementet. Anlegg skal legge til rette for funksjonell bruk, også der dette 
innebærer investeringer ut over gjeldende minimumskrav til tilgjengelighet.    
Kommuner og idrettslag som bygger anlegg, må få økte tilskudd fra spillemidlene til å kunne 
ta hensyn til paraidrettens særskilte behov.   
 
For å sikre at det for eksempel er ekstra lagringsplass til aktivitetshjelpemidler og teknisk 
utstyr tilpasset ulike målgrupper, må finansieringen av dette sikres gjennom egen 
ekstratildeling av spillemidler. På samme måte må det gis ekstra tilskudd av spillemidlene til 
ombygging av eldre anlegg, slik at de kan brukes av alle målgrupper.    
 
Norges idrettsforbund viser i denne sammenhengen til målene i den nye parastrategien:  

1. Idretten skal bedre anleggsfinansieringen, blant annet gjennom 
spillemiddelordningen og økte statlige og kommunale tilskudd. Dette gjelder både nye 
anlegg og gamle anlegg som rehabiliteres for å ta hensyn til paraidrettens behov, 
utover dagens krav til universell utforming.   

2. Idretten skal forankre paraidrettens behov i anleggspolitiske dokumenter internt i 
idrettsorganisasjonen og på kommunalt og fylkeskommunalt nivå.   

  
På denne bakgrunn ber vi om:  

• Rettighetsfesting av retten til hjelpemidler for personer med funksjonsnedsettelse 
skal kunne leve aktive liv.  

• Støtten til hjelpemiddelordningene må økes, slik at alle kommuner kan ivareta hele 
befolkningen.  

• Alle anlegg, også gamle, må være universelt uformet og ta hensyn til paraidrettens 
behov utover dagens krav til universell utforming.  
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Kap. 2661: Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv. post 79: Aktivitetshjelpemidler 
til personer over 26 år  
I statsbudsjett 2022 ble det vedtatt at egenandelstaket økes fra 4 000 til 5 000 kroner fra 1. 
januar 2022. Samtidig ble det innført strengere krav til utprøving og plan for bruk før 
utlevering av aktivitetshjelpemiddelet for å unngå at tildelte hjelpemidler ikke benyttes eller 
benyttes svært sjeldent. Sum avsatt i 2022 er 55 125 000 (saldert 2021 83 730 000, revidert + 
20 mill. kroner).  
NIF mener primært at ordningen med aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år bør 
endres fra å være en rammestyrt ordning til å bli en rettighetsfestet ordning som tildeles som 
en overslagsbevilgning, som praksis er innenfor resten av hjelpemiddelområdet.  
NIF er kritiske til endringene i ordningen. Ordningen strammes inn, kravene blir strengere 
og man reduserer samtidig støtte til en ordning hvor det allerede er for lite penger.  
Tidligere år har vi opplevd at bevilgningen til formålet har vært økt i forbindelse med revidert 
nasjonalbudsjett fordi midlene ikke har vært tilstrekkelige. Likevel går potten tom så tidlig 
som i august, slik at Arbeids- og velferdsetaten må stanse innvilgning av søknader om 
aktivitetshjelpemidler til tross for at vilkårene for slik støtte oppfylles. Dette motarbeider 
direkte regjeringens forventninger, og idrettens mål, om et krafttak for økt deltagelse av 
parautøvere i idretten. 
  
NIF viser til rapporten "Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser" utarbeidet av Oslo 
Economics i oktober 2020, hvor over halvparten av respondentene som trenger hjelpemidler 
sa at manglende tilgang til aktivitetshjelpemidler har begrenset deres idrettsdeltagelse. Dette 
er en stor utfordring for idrettens arbeid med å få med flere utøvere med nedsatt 
funksjonsevne.  
 

• Norges idrettsforbund ber regjeringen om å øke posten til 200 millioner kroner – i 
tråd med behovet beskrevet i rapporten «Aktivitetshjelpemidler til personer med 
fysisk funksjonsnedsettelse» fra AID.  

  
NIF ber også om at kriteriene for innvilgning av «konkurranseutstyr» nyanseres og 
konkretiseres. Selv om utstyret primært brukes til daglig mosjon, må det også være mulig å få 
støtte til utstyr som kan brukes i breddeidrettskonkurranser. NIF bidrar gjerne inn i et arbeid 
med å utvikle kriteriene.  
Med tanke på at personer med nedsatt funksjonsevne har betydelig lavere sysselsettingsgrad 
enn befolkningen ellers, vil en økning i egenandel først og fremst ramme dem med dårligst 
økonomi. Når det gjelder bruk av hjelpemiddelet er det for mange brukere et sammensatt 
bilde, da de som regel også vil ha bruk for støttekontakt og transportordninger for å kunne 
delta i aktivitet. All den tid disse ordningene ikke fungerer etter intensjonen, vil NIF sterkt 
fraråde endringene i ordningen.  
 

• Norges idrettsforbund ber regjeringen reversere økt egenandel for brukerne og 
strengere krav til bruken av hjelpemidler.  

Tilgang på tegnspråktolk ved fritidsreiser i utlandet  
22. april 2020 sendte Norges idrettsforbund ved Norges Døveidrettsutvalg (NDI) frem et 
brev til Arbeids- og inkluderingsdepartementet hvor den mangelfulle tilgangen til 
tegnspråktolker ble adressert. I brevet ble det blant annet påpekt et behov for bedre tilgang 
på tegnspråktolker på kveldstid og i helgene. Dessverre har ikke situasjonen bedret seg, og 
oppleves heller til det verre.  
For at døve og hørselshemmede skal kunne ta del idrettens aktiviteter, er det å være 
tillitsvalgt, gjennomføre utdanningstiltak, være trener, dommer og leder en naturlig del av 
idrettshverdagen. Dersom døve og hørselshemmede skal være integrert og inkludert i det 
ordinære idrettstilbudet kan det ikke skorte på tilgang på tolker, særlig utenfor ordinær 
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arbeidstid. Mange døve og hørselshemmede opplever dessverre å få avslag på tolk på 
ettermiddag, kveldstid og i helger.   
 
Tegnspråktolkning er viktig for hørselshemmede som har tegnspråk som førstespråk. 
Tegnspråktolk er en individuell rettighet som hørselshemmede har gjennom folketrygdloven. 
Døve og hørselshemmedes rettigheter til deltakelse i samfunnet på lik linje med andre er 
globalt forankret, blant annet gjennom FNs «Convention of the Rights of Persons with 
Disabilities (CRPD)».  
 

• Norges idrettsforbund ber regjeringen sikre at tolketjenesten har tilstrekkelig 
kapasitet, også på kveldstid og i helgene. Det vil bidra til at hørselshemmede gis 
mulighet til å delta i idrett og i demokratiske fora på lik linje med andre.  

  
Dagens ledsager-, tolk- og assistentordning gir personer over 18 år rett til tolke- og 
ledsagerhjelp i utlandet i forbindelse med studier eller arbeid. I disse tilfellene dekker NAV 
alle kostnadene. For deltakelse på organisert idrettsaktivitet i utlandet derimot, må utøveren 
selv dekke kostnadene til tolk.  
 

• Norges idrettsforbund ber om at regelverket endres til også å gjelde rett til ledsager, 
assistent og tolk ved organiserte idrettsreiser i utlandet.  

 

Ledsager-, fritids- og støttekontaktordning  
I rapporten om idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser, sier over halvparten av de 
som trenger ledsager, at mangelen på dette har begrenset deres idrettsdeltagelse. I tillegg sier 
hver tredje utøver med ledsagerbehov som har sluttet med idrett, at grunnen helt eller delvis 
skyldes mangelen på ledsager.   
 

• Norges idrettsforbund ønsker å utfordre eksisterende støttekontaktordning til i 
større grad å være innrettet ut ifra brukers behov og interesser – spesielt innen 
deltakelse i idrett og fysisk aktivitet.  

 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)   
Rettighetsfesting av BPA har stor betydning for å sikre alle like muligheter til å delta i 
idretten både som aktive og som frivillige. Med en slik rett kan brukeren selv kreve å få styre 
tildelte tjenesteressurser til personlig assistanse, og idretten vil også fremheve at dette er 
viktig for å kunne leve fysisk aktive liv.  
 

• Norges idrettsforbund ber regjeringen sikre at den enkeltes mulighet til å styre sin 
BPA opprettholdes. Den enkeltes behov for assistanse må styre tildelingen, ikke et 
fastsatt timetall. BPA må være rettighetsfestet slik at den ikke er avhengig av lokale 
regler eller kommuneøkonomi.   
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Toppidrett 

Foto: Team Norway/Geir Owe Fredheim 

Utøverstipend 
I dag går en stor andel av spillemidlene til idrettsorganisasjonen, som fordeles til toppidrett 
(post 4) til utøverstipender, ofte på bekostning av støtte til landslagene med prosjektstøtte og 
faglig bistand. Modellen er i dag slik, at jo bedre norsk toppidrett gjør det (jo flere stipender), 
desto mindre blir potten til å støtte særforbundenes landslag («frie midler»), da dette går av 
den samme potten. 

Stipender deles ut etter gitte kriterier (A, B og U-stipend), som avkortes for utøvere som 
tjener mer enn kroner 500 000. Utøvere som tjener mer enn kroner 620 000 mottar ikke 
stipend. Det er ikke slik at stipend kun går til utøvere uten markedsinntekter, og det er de 
samme kriteriene for funksjonsfriske som for parautøvere. Det er verdt å merke seg at 
størrelsen på stipendene har stått stille i mer enn ti år; kroner 120 000 for A-stipend, kroner 
70 000 for B-stipend og kroner 60 000 for U-stipend.  

NIF ønsker å styrke Olympiatoppens stipendordning med 25 millioner kroner over 
statsbudsjettet, dette vil både styrke stipendordningen og samtidig gjøre Olympiatoppen i 
stand til å bidra med mer ressurser (økonomi og fag) inn mot de prioriterte idrettenes 
landslagsvirksomhet. 

• Norges idrettsforbund mener stipendene bør finansieres utenfor spillemidlene som 
fordeles til idrettsorganisasjonens post til toppidrett (post 4), som variable 
inntekter, og ber om at det settes av 25 millioner kroner  på statsbudsjettet for 2023 
til talentfinansiering av toppidrettsutøvere gjennom stipender som deles ut gjennom 
Norges idrettsforbund ved Olympiatoppen. Norges idrettsforbund mener 
stipendbeløpene må heves slik at A- og B-stipend ligger på kroner 250 000 og U-
stipend på kroner 120 000. Dette er umulig innenfor de økonomiske rammer NIF 
har i dag. 
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Sunn idrett 

Regjeringen har som mål å lage en ny opptrappingsplan for psykisk helse og påpeker i 
regjeringsplattformen at det, som følge av pandemien, er behov for en særlig innsats for barn 
og unges psykiske helse (hurdalsplattformen.pdf (regjeringen.no)).  

Spiseforstyrrelser er et samfunnsproblem – og et idrettsproblem. Problemet har eskalert 
under koronapandemien, med et sterkt økende behov for informasjon, kompetanse, 
rådgivning og behandling for ungdom med et anstrengt forhold til mat og kropp.  

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten meldte i 2021 om en tydelig 
økning av psykiske plager blant barn og unge, deriblant spiseforstyrrelser (Barn og unge - 
Ukom). Dette ble også støttet av Kjøs-utvalget 
(https://www.regjeringen.no/contentassets/f3f79f0e0acf4aebaa05d17bfdb4fb28/rapport-
fra-ekspertgruppe-livskvalitet-psykisk-helse-og-rusmiddelbruk.pdf.) Flere medieoppslag har 
også vist at behandlingstilbudet ikke har tilstrekkelig kapasitet til å ta imot de barna og 
ungdommene som trenger det, og også at barn og unge som trenger hjelp er både yngre og 
sykere enn tidligere.  

Dette viser med all tydelighet behovet for å trappe opp satsingen på forebygging av psykiske 
helseplager generelt, og forebygging av spiseforstyrrelser spesielt. Gjennom Sunn idrett 
jobber Norges idrettsforbund forebyggende og rådgivende med å holde utøverne friske og 
skape en åpenhetskultur rundt mat, kropp, helse og prestasjon. Dette er viktig forebyggende 
arbeid mot spiseforstyrrelser i idretten – og også i samfunnet. Med tanke på at det store 
flertallet barn og unge deltar i idrett (Ungdom og idrett i Norge - Ungdata), vil en satsing 
gjennom idretten nå et stort antall barn og unge på deres egen arena. 

Bedre rådgivning og forebygging betyr redusert belastning på behandlingsapparatet, og en 
betydelig gevinst for samfunnet. NIF styrker i 2022 det forebyggende arbeidet gjennom Sunn 
idrett.  

For å nå barn og unge gjennom idretten på en god måte, er det helt nødvendig med 
ytterligere ressurser på dette feltet. Det er stort behov for å forsterke samarbeidet og øke 
kompetansen både i og utenfor idretten og skape et mer strukturert arbeid på feltet. For å 
kunne jobbe bredere og bedre, er det behov for ressurser utover tiltakene som finansieres 
over spillemidler til idrettsformål. Vi foreslår derfor at regjeringen setter av 10 millioner 
kroner på Helse- og omsorgsdepartementets budsjett til et styrket samarbeid og økt satsing 
på kompetanse, informasjon, rådgivning og oppfølging av spiseforstyrrelser, med idretten 
som sentral arena for å nå målgrupper bredt.  

https://www.regjeringen.no/contentassets/cb0adb6c6fee428caa81bd5b339501b0/no/pdfs/hurdalsplattformen.pdf
https://ukom.no/rapporter/barn-og-unge-psykiske-helse-ett-ar-inn-i-pandemien/barn-og-unge
https://ukom.no/rapporter/barn-og-unge-psykiske-helse-ett-ar-inn-i-pandemien/barn-og-unge
https://www.regjeringen.no/contentassets/f3f79f0e0acf4aebaa05d17bfdb4fb28/rapport-fra-ekspertgruppe-livskvalitet-psykisk-helse-og-rusmiddelbruk.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/f3f79f0e0acf4aebaa05d17bfdb4fb28/rapport-fra-ekspertgruppe-livskvalitet-psykisk-helse-og-rusmiddelbruk.pdf
https://www.ungdata.no/ungdom-og-idrett/
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• Norges idrettsforbund ber om at det avsettes 10 millioner kroner årlig til bredt og 
systematisk arbeid for å forebygge spiseforstyrrelser i og gjennom norsk idrett. 

Fysisk aktivitet i barnehage og i skole  

Foto: Eirik Førde 

Kap. 225: Tiltak i grunnopplæringen 
Én time daglig fysisk aktivitet i skolen, tilrettelagt og ledet av kompetent personell 
Stortinget har fattet et anmodningsvedtak om innføring av én time daglig fysisk aktivitet for 
alle elever i grunnskolen, et vedtak som ikke har blitt fulgte opp helt ut. NIF ønsker at tiltaket 
blir gjennomført.  Skolen er det eneste stedet hvor man når alle barn og dermed har 
muligheten til å sikre deres nødvendige fysiske aktivitet for å opprettholde god fysisk helse. 
Pandemien har vist oss at noe av det mest verdifulle vi har, er en frisk og motstandsdyktig 
befolkning. Én times fysisk aktivitet daglig kan også bidra til et varig ønske om å delta aktivt i 
idretten gjennom hele oppveksten.  

NIF er enig i at skoler skal ha valgfrihet når det gjelder metodikk og hvordan fysisk aktivitet 
skal gjennomføres i praksis. Likevel må det komme klare føringer og forventninger fra 
myndighetene om at kommunene og skolene følger opp dette lokalt. NIF har merket seg 
Støre-regjeringens utsagn om en «gradvis innføring av et daglig sunt, enkelt skolemåltid og 
daglig fysisk aktivitet i skolen, med frihet for skolene til å organisere dette selv», og håper 
regjeringen følger opp dette i budsjettbehandlingen.   

NIF ber også om at skolene får midler til å styrke lærernes kompetanse når det gjelder å 
planlegge og gjennomføre en ordning med én times daglig fysisk aktivitet i skolen. Fysisk 
aktiv læring som metode i undervisningen, må innføres på linje med digitale verktøy og 
annen metodikk i skolen, spesielt som en del av det tverrfaglige temaet Folkehelse og 
livsmestring.  

Innføring av daglig fysisk aktivitet i skolehverdagen er også viktig med tanke på 
iverksettingen av den tverrdepartementale handlingsplanen for fysisk aktivitet 2020-2029, 
Sammen om aktive liv. 

• Norges idrettsforbund ber regjeringen sikre en innføring av daglig fysisk aktivitet i 
skolen.  

• Norges idrettsforbund ber om at det gjennomføres en utredning av utfordringer og 
muligheter når det gjelder barrierer og muligheter for innføring av én time daglig 
fysisk aktivitet over hele landet.   
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• Norges idrettsforbund ber regjeringen om at skolesektoren får ressurser slik at 
lærere gis en reell mulighet til etter- og videreutdanning i fysisk aktiv læring som 
metode. Utdanningsinstitusjoner må gi lærerstudenter opplæring i fysisk aktiv 
læring som metode. 

Kap. 231, post 70: Tilskudd for svømming i barnehagene 
Det må være et mål at alle barn lærer seg å svømme. Statistikken viser at kun halvparten av 
barna våre er svømmedyktige etter endt svømmeopplæring i barneskolen, noe som viser at 
det trengs et søkelys på svømmeopplæring for barn. NIF støtter ordningen for 
svømmeundervisning i barnehagene som ble innført i 2015, og ønsker at alle barnehagebarn i 
Norge får gratis tilbud om svømmeopplæring.  
 
Av tilskuddet på 70 mill. kroner i 2020 ble 56,8 mill. kroner brukt til ordningen, og det ble 
tildelt midler i alle fylker. Til tross for pandemien gjorde tilskuddet at 28 600 barn fikk tilbud 
om svømmeopplæring i barnehagetiden, mot 36 500 barn i 2019. NIF er fornøyde med at det 
ble satt av 72,2 mill. kroner på posten i 2022. 
 

• Norges idrettsforbund vil at tilskuddet for svømming i barnehagene gjennom 
frivillige organisasjoner videreføres og prisjusteres. 

Gode og trygge lokalsamfunn  

Norsk idrett mottar offentlig støtte først og fremst gjennom kommunenes direkte eller 
indirekte støtte til idrettslagenes aktivitet og funksjon i lokalsamfunnene.   

Fylkeskommunene bidrar i sum svært lite i sammenligning, men deres tilskudd til arbeidet 
som foregår gjennom idrettskretsene, setter NIFs regionale ledd i stand til å løse oppgaver 
også utover de pengene som tilføres gjennom spillemidlene til idrettsorganisasjonen.  

Norges idrettsforbund mottar tilskudd fra statlig hold først og fremst over spillemidlene til 
idrettsformål og nesten ikke noen bevilgninger over statsbudsjettet. 

De overordnede målene for spillemiddeltilskuddet til NIF skal:  

• Bidra til å opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon 

• Bidra til å opprettholde og utvikle et godt aktivitetstilbud i den organiserte idretten  

• Bidra til å bevare og sikre NIF som en åpen og inkluderende organisasjon, og til at 
idrettslagene er arenaer for meningsdannelse og sosialt fellesskap. 
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I tillegg har tilskuddet til toppidretten et eget mål om at den skal styrkes den ut fra dens rolle 
som identitetsskaper og dens bidrag til en positiv prestasjonskultur i det norske samfunn. 

Disse målene for tilskuddet til norsk idrett gir organisasjonen gode forutsetninger for å 
kunne understøtte idrettslagenes og de øvrige organisasjonsledds muligheter til å tilby idrett 
på alle nivå. Prioriterte målgrupper for statens tilskudd til idrettsorganisasjonen er barn og 
ungdom (6-19 år) og personer med nedsatt funksjonsevne.  I tillegg ønsker staten at 
aktiviteten bygger på frivillighet og det frivilligheten skaper av nettverk, fellesskap og tillit. 
Tilskuddet skal understøtte frivilligheten i idrettsorganisasjonen. Den frivilligheten skaper 
fellesskap, tilhørighet, voksne som bryr seg, demokratitrening og mye mer. 

Idretten har i tillegg særskilte tilbud til flyktninger, innvandrere og mennesker med 
minoritetsbakgrunn som ikke nødvendigvis er medlemmer (ennå) men som står utenfor 
idretten.  Flere tusen voksne med utfordringer med rus mottar tilbud gjennom idrettslag og 
særforbund, og i mange særforbund er det tilbud til mennesker på trygd, med psykisk 
sykdom eller andre grunner til ikke å kunne være med i idrettslagenes ordinære tilbud.  Men 
idrettstilbudene er der likevel. I tillegg når mye av idrettens kurs, kompetanse og rådgivning 
– for eksempel om mat, ernæring og spiseforstyrrelser eller om etikk – som om mobbing, 
trakassering eller homohets – langt utenfor idrettens egne medlemmer. 

Det er urimelig å forvente at mange av disse tilbudene kan løses av frivillige alene. Der kreves 
kompetanse, faglighet og investeringer utover idrettslagenes egne budsjetter – og det er ikke 
verken rom for eller anledning til at spillemidlene kan dekke utgifter til tilrettelegging, 
ansettelser eller tilbud til dem som ikke er innenfor statens mål for bruk av spillemidler. 

Av den grunn ønsker Norges idrettsforbund å legge til rette for en systematisk tilrettelegging 
av et idrettstilbud til målgrupper som faller utenfor retningslinjene for bruken av 
spillemidler. Gjennom å legge til rette for å bruke idrett som en del av løsningen – og at 
idretten blir en tjenesteleverandør overfor dem som ikke er medlemmer – tror vi på en sterk 
vinn-vinn-situasjon for samfunnet og idrettsbevegelsen. Staten har allerede akseptert og 
anerkjent dette gjennom tilskudd over statsbudsjettet for eksempel til Idretten skaper sjanser 
og til Fotballstiftelsens arbeid med Gatelag, begge viktige tiltak rettet mot mennesker med 
utfordringer med rus og begge med dokumenterte resultater som er enormt positive i et 
rehabiliteringsperspektiv. 

Norges idrettsforbund tror at en strukturering og en konsentrasjonssamling om denne type 
arbeid der det er nytteverdien i idretten som er viktigst, nytteverdien basert på idrettens 
egenverdi, vil gi store gevinster for samfunnet gjennom idrettens evne til å skape forandring.  
I tillegg tror vi verdien for idrettsbevegelsen av å få systematisert sitt engasjement for enda 
flere og å bidra til å skape idrettsglede for alle, innebærer en gevinst også for 
idrettsorganisasjonen. 

Norges idrettsforbunds ønsker til statsbudsjettet: 

• En styrking av tilskuddet til Fotballstiftelsen og Idretten skaper sjanser i tråd med at 
flere idretter tar utfordringen med å skape tilbud for målgruppen, og at de to 
pionerorganisasjonene evner å engasjere enda flere. 

• En grunnstøtte til Norges idrettsforbunds oppstart med et sekretariat som skal 
arbeide for å realisere idrettsorganisasjonens potensial for å kunne bruke idrett som 
virkemiddel til å utvikle gode lokalsamfunn. 
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Sammen redder vi liv 
«Sammen redder vi liv» i idretten er et pilotprosjekt med Norges idrettsforbund og Norges 
Fotballforbund (NFF). NFF har ansvaret for den operative delen av prosjektet gjennom sine 
fotballklubber. Prosjektet er en del av den nasjonale dugnaden «Sammen redder vi liv», som 
er et samarbeidsprosjekt mellom Helse- og omsorgsdepartementet og en rekke frivillige 
organisasjoner og stiftelser. Målet er å øke samfunnets beredskap ved hjertestans, hjerneslag, 
hjerteinfarkt og andre alvorlige skader som er tidskritiske. Gjensidigestiftelsen har bidratt 
med inntil 7 millioner kroner til å kjøpe inn hjertestartere og utstyr for å trene på hjerte- og 
lungeredning (HLR), samt starte en dugnadsbasert opplæring i HLR blant fotballklubber. En 
viktig del av pilotprosjektet har også vært å registrere hjertestartere i Hjertestarterregisteret, 
slik at de blir synlig for medisinsk nødtelefon når man ringer etter hjelp, www.113.no og i 
appen Hjelp113.  

Pilotprosjektet ble startet 1. august 2019, og planlagt avslutning er 31. desember 2022. NIF 
sammen med en bredt sammensatt prosjektgruppe ser nå muligheten for et hovedprosjekt 
med tilnærmet like mål, men med en utvidelse til flere særforbund. Foreløpig er Norges 
Svømmeforbund med, og målet er at dette gode og samfunnsnyttige arbeidet i økende grad 
skal videreføres, implementeres og forankres i norsk idrett. 

Mange idrettsanlegg ligger i nærheten av der folk bor, og er et sted hvor mange trener 
organisert og uorganisert, eller er til stede som tilskuere. Tilgjengelige og synlige 
hjertestartere ved idrettsanleggene kan derfor være potensielt livreddende for langt flere enn 
de som er medlemmer i idrettslaget. NIFs mål er at alle voksne, barn og ungdommer i 
klubbene som deltar kan trene på HLR og bruk av hjertestarter gratis og på dugnadsbasis, 
med HLR-treningsutstyret de mottar.  Det barn, unge og voksne lærer i skolen og i idretten 
tar de med seg hjem hvor de fleste hjertestans i Norge skjer.  

• Norges idrettsforbund ber om 10 millioner kroner til å utvikle og forankre prosjektet 
«Sammen redder vi liv i idretten». 

Idretten som brobygger 

Foto: NIF/Caroline Dokken Wendelborg 

Idretten er i sin natur en brobygger; brobygger mellom mennesker, organisasjoner og 
nasjoner. Som Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, samt nasjonal 
komité for Special Olympics og Deaflympics, bruker Idrettsforbundet sine internasjonale 
overbygninger til å påvirke internasjonal idrett og dens verdigrunnlag.   

http://www.113.no/
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Gjennom dialog og samarbeid med politiske myndigheter spiller idretten også en rolle i det 
utenrikspolitiske arbeidet. Internasjonalt er «Sport for Development and Peace» et kjent 
begrep. Norges idrettsforbund har drevet med utviklingssamarbeid siden 1980 og er en aktiv 
partner for idrettsorganisasjoner i flere samarbeidsland i sør og en betydelig aktør innenfor 
idrett og utviklingssamarbeid i verden.  

• Norges idrettsforbund ber regjeringen sørge for at frivillige organisasjoner som 
bidrar med tiltak og prosjekter i det utenrikspolitiske arbeidet på vegne av 
regjeringen, skal finansieres over fagdepartementenes budsjett, og ikke over 
spillemidler eller andre tilskudd beregnet på organisasjonens formål i Norge.   

Kap. 118, post 70: Nordområdetiltak, samarbeid med Russland og atomsikkerhet  
Det er et mål at Norges naboforhold til Russland er godt og konstruktivt. Idrett engasjerer 
bredt både i Norge og Russland og har i lang tid vært en viktig brobygger i nordområdene. 
Gjennom Barentssekretariatet får idrettslag, idrettskretser, særkretser og Barents Sports 
Committee Norway økonomisk støtte til å organisere fellesprosjekter som treningssamlinger, 
konkurransevirksomhet og mesterskap over grensene i nordområdene. Vi ser at det gir gode 
relasjoner mellom mennesker og organisasjoner, og i særlig grad blant unge i 
Barentsregionen. Norges idrettsforbund har over flere år prioritert økonomisk støtte til dette 
arbeidet.  

• Norges idrettsforbund ber regjeringen prioritere idrettsaktivitet for ungdom som 
område innenfor folk-til-folk-samarbeidet i 2023.  
 

Kap. 170, post 70: Sivilt samfunn  
 
Et sterkt og maktkritisk sivilt samfunn i sør er avgjørende for demokratiutvikling og for å øke 
respekten for menneskerettighetene, herunder øke kvinners rettigheter og likestilling. 
Frivillige organisasjoner bidrar til skolering i demokrati, likestilling og styring i en rekke 
ulike sektorer, og når bredt ut for relativt små midler. 

• Norges idrettsforbund ber regjeringen fortsette å støtte frivillig sektors kompetanse i 
sitt utviklingssamarbeid og inn i det øvrige utenrikspolitiske arbeidet. 
 

Kap. 144, post 70: Utvekslingsordninger  
 
Ungdom utgjør en stadig økende andel av befolkningen i utviklingsland, men mangel på 
reelle muligheter for jobb og utdanning gjør tilværelsen utfordrende.  

Norecs ordninger bidrar til å gi ungdom i organisasjoner fra Norge og partnerland mulighet 
til å vokse, lære og utforske ideer og kompetanse gjennom gjensidig utveksling med 
likesinnede partnere. Utvekslingen gir verdifull læring og kompetanse som gjør at deltakerne 
kan være med å utvikle sivilt samfunn i eget land, og gir økt kulturforståelse og økt global 
kompetanse i en verden hvor internasjonalt samarbeid og samhandling blir viktigere.   

Covid-19 pandemien har naturlig nok stanset mye av den vanlige utvekslingen mellom 
kontinentene. Det er bra at man sikrer at programmene kan fortsette i begrenset omfang, slik 
at man holder på kompetanse og viktig nettverk. Når pandemien er over vil utveksling igjen 
være mulig og kanskje ære viktigere enn noensinne. Et naturlig kutt i år med lavere 
utvekslingsgrad må derfor gjenopprettes så snart utveksling igjen er mulig. 
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• Norges idrettsforbund ber regjeringen øke kap.144 post 70 tilsvarende nivået 
i 2015.  

Oppfølging av strategi for bekjempelse av ikke-smittsomme sykdommer 
NIF viser til Bedre helse, bedre liv, strategien for bekjempelse av ikke-smittsomme 
sykdommer, og oppfølgingen av denne. NIF viser til sine innspill til NORAD i sakens 
anledning.  

Norsk idrett har lang erfaring med å knytte folkehelsetiltak mot tobakk, alkohol og usunne 
matvaner opp mot idrett. Samme erfaringer har NIF høstet i vårt over 30 år lange 
engasjement i sørlige Afrika. I tillegg til å tilrettelegge for idrett, forsøker NIF gjennom 
prosjekter og partnere å gi barn og unge livsmestringsferdigheter og kunnskap for bedre å 
mestre utfordrende livssituasjoner, helseutfordringer og usunn livsstil. 

Selv om det er viktig for mennesker å leve sunt i alle fasene av livet er det spesielt i barne- og 
ungdomsårene grunnlaget for gode vaner for senere i livet, legges. Hvis barn og unge kan 
lære, både i praksis og teori, hvordan best ta vare på egen helse, er muligheten større for at de 
senere i livet tar gode valg for seg selv og dem rundt seg. 

NIF er positive til at strategien legger opp til omfattende informasjonskampanjer rettet mot 
barn og unge. Samtidig mener vi at dette må gå hånd i hånd med økte muligheter til å drive 
idrett og å være fysisk aktiv. NIF mener derfor at idrettens potensial til å bekjempe fysisk 
inaktivitet, men også konsum av tobakk, alkohol og usunt kosthold hos barn og unge, bør 
reflekteres i strategiens handlingsplan og konkrete tiltak. 

• Norges idrettsforbund mener det må gis støtte til aktiviteter som gir barn og unge 
mulighet til å være fysisk aktive, fortrinnsvis gjennom kroppsøving, skoleidrett og 
klubbidrett. 

Internasjonale idrettsarrangementer  

Foto: Lillehammer 2021/Gisle Johnsen 

Kap. 315, post 86: Tilskudd til internasjonale idrettsarrangement  
Tilskudd til internasjonale idrettsarrangementer i Norge og støtteordninger til eksisterende 
anlegg er viktige for å opprettholde arrangementskompetansen i idretten. Arrangementene 
bidrar også til økt eksponering av Norge, noe som også gir positive ringvirkninger for 
næringslivet, i tillegg til at slike arrangement kan være viktige mål for våre toppidrettsutøvere 
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som ønsker å vise seg frem på hjemmebane. NIF ønsker at det skal være naturlig og rimelig at 
flere internasjonale idrettsarrangement får muligheten til støtte gjennom denne posten.   

Det vil være å håpe at andre arrangører i fremtiden også kan nyte godt av støtte til sine 
internasjonale arrangement. Det vil sikre at kompetanse, penger og erfaringer vil kunne 
tilbakeføres til de særforbundene som står som arrangører, alene eller i samarbeid med 
andre.  

Innovasjon Norge har utviklet en nasjonal arrangementsstrategi for perioden 2020-2030. Et 
av de viktigste tiltakene i strategien som heter “Norge som bærekraftig og innovativt 
arrangørland” var opprettelsen av et nasjonalt ressurssenter for store arrangementer. 
Ressurssenteret skal bidra til å gjøre Norge attraktivt som en arena for internasjonale 
arrangementer og tilrettelegge for å styrke kompetanse, utvikling og samhandlingen 
nasjonalt. 

• Norges idrettsforbund ønsker at posten styrkes og at flere arrangører får støtte til 
sine internasjonale arrangement over denne posten.  

• Norges idrettsforbund slutter opp om planen til Innovasjon Norge om å opprette et 
nasjonalt ressurssenter for store arrangementer og ber regjeringen om å bevilge 
midler til oppstart i 2023.   
 

Frivillig sektor 

Foto: Alexander Eriksson / Lillehammer Olympic Legacy Sports Centre 

Forenklingsreform for frivillig sektor 
Innenfor ansvarlige, transparente og ubyråkratiske rammer, må frivillig sektor kunne 
forholde seg til myndighetenes behov for oversikt, rapportering og kontroll på en betydelig 
enklere måte enn i dag. Det er urimelig å stille tilsvarende krav til rapportering og oppfølging 
på små frivillige organisasjoner, som til næringsliv, institusjoner, «profesjonalisert» 
organisasjonsliv og andre steder der kompetanse kan betales.  

Det oppleves fra en stor del av de små idrettsorganisasjonene som svært krevende å forholde 
seg til statens regelverk og krav om innrapporteringer.  

• Norges idrettsforbund ber regjeringen, som en del av en forenklingsreform for 
frivillig sektor, å igangsette et arbeid for å kartlegge og gi anbefalinger for hvordan 
frivillige organisasjoners rapportering til det offentlige kan bli vesentlig enklere og 
mer ubyråkratisk.   
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Digitalisering av frivillig sektor 
 
De siste årenes statsbudsjetter har pekt på 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 – blir ofte glemt. Dette til tross for at 
myndighetene har som mål å styrke og forenkle hverdagen for frivillige organisasjoner. 
 
Vi ønsker oss et statsbudsjett som legger til rette for digitalisering av frivillig sektor og 
integrasjon mot Frivillighetsregisteret. Frivillige organisasjoner må i dag bruke 
aktivitetstilskudd for å få til et digitalt løft, samtidig som man presses på bruk av 
administrasjonsmidler.    
 
Norges idrettsforbund jobber med en digital lommebok for norsk idrett. Denne vil sikre 
integrasjon mot en offentlig, landsomfattende teknisk løsning som må være enkel for 
brukerne, og som gjør at NIF kan håndtere og fordele penger fra offentlige ordninger og 
strukturer enkelt og uten stigma. Den offentlige løsningen må enkelt kunne integreres med 
frivillighetens digitale løsninger og være lett å bruke for de frivillige organisasjonene som 
gjennomfører fritidsaktiviteten. I tillegg må den sikre at frivilligheten har kontroll over egne 
medlemsdata, og muligheter til å velge og utvikle egne digitale løsninger. 

 
• Norges idrettsforbund mener at myndighetene må ta et særskilt ansvar for å støtte 

opp om digitalisering av frivillig sektor, og at det er viktig å sikre full integrasjon 
mot Frivillighetsregisteret. 

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

 

Kap. 315, post 70: Tilskudd til studieforbund 
Norges idrettsforbund stiller seg bak Voksenopplæringsforbundets innspill til statsbudsjettet, 
hvor de ber om følgende prioriteringer for 2023:  
 

1. Styrking av statsbudsjettets Kap. 315 Post 70 Tilskudd til studieforbund med 27 
millioner i 2023. 

• Styrking av tilskuddet til studieforbund med 25 millioner. 
• Vi ber om at tilskuddet til Voksenopplæringsforbundet videreføres og at det i 

2023 økes med 2 millioner til 12 millioner kroner.  
2. Inkluderer studieforbund og kulturfrivilligheten i et nytt kulturløft. 
3. Momskompensasjon. 
4. Styrking av frivilligheten  
5. Kap 315 Post 21 - Økning i midler til forskning. 
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Kommuneøkonomi 

Foto: NIF/Eirik Førde 

Kommunen og fylkeskommunen er idrettens viktigste samarbeidspartnere, og NIF er 
avhengige av at kommuner og fylkeskommuner gis ressurser til å prioritere en satsing på 
idretten, for å lykkes. 
 

Norges idrettsforbund er opptatt av at regjeringen sikrer en god kommuneøkonomi som gjør 
at kommunene kan prioritere satsing på idrett. Kommuneøkonomien er også avgjørende for 
at kommunene skal kunne tilby gratis anleggsleie for barn og ungdom, noe som er et 
langsiktig mål for norsk idrett, og som begrenser økonomi som barriere for idrettsdeltakelse.  
Norges idrettsforbund mener det er viktig at kommunene tilføres tilstrekkelige økonomiske 
midler slik at de kan prioritere arbeidet med idrett (på tross av at det ikke er en lovpålagt 
oppgave), herunder: 
 

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

o 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.  

o Tilføre idrettsrådene ressurser slik at disse kan ivareta og utvikle sin rolle som 
støttespiller både for idretten og for kommunene i idretts- og anleggspolitikk.  

o Sikre at alle barn skal kunne delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet 
sammen med andre (Jf. Fritidserklæringen), ved å:  
 Sette av midler som kan brukes til å dekke kostnader til individuelle 

utgifter for barn i familier som ikke kan betale, gjennom ubyråkratiske 
ordninger.  

 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 Tilby gratis anleggsleie for barn og ungdom.  
o Sikre likebehandling i kommunene slik at støtteordningene for mennesker med 

behov for dem, og hjelpemiddelordningene også ivaretar deltakelse i idrett og 
andre fritidsaktiviteter. 

 
Kommunene i Norge står for den største andelen av finansieringen ved bygging av 
idrettsanlegg og bygger flest anlegg. Midler fra Norsk Tipping til anlegg virker som en 
toppfinansiering og som et insitament til både idrettslag og kommuner ved bygging og 
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rehabilitering. Denne ordningen holder ikke følge med behovet slik at både idrett og 
kommune opplever anleggsmangel i svært store deler av landet  
 

o Norges idrettsforbund ønsker at det settes av midler på statsbudsjettet som 
styrker den eksisterende spillemiddelordningen slik at etterslepet reduseres.  
 

  



   

 

   

 

OVERSIKT OVER NIFS INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET 2023 

Kap./Post/Sak NIFs ønsker Side Departement 
       

Samhandling mellom 
departement  

Norges idrettsforbund ber regjering og storting om å se på idretten som en helhetlig 
samfunnsaktør med behov og støtte fra flere departement for å nå våre felles mål om trygge 
og gode lokalsamfunn. 

S 7 KUD, FIN, HOD, 
KD, AID, KDD, 
NFD 

Idrettens rolle i 
folkehelsearbeidet 

Norges idrettsforbund ber om at idrettsbevegelsen inkluderes i arbeidet for å forbedre 
folkehelsen der det er naturlig 

S 7  HOD, KUD, AID 

Konsekvenser av 
korona i 2023 

Det settes av penger på statsbudsjettet til eventuelle kompensasjonsordninger for kostnader 
som følge av korona også inn i 2023. 

S 8 
KUD, FIN 

  

Idrettsanlegg 

Norges idrettsforbund ber om en styrking av den eksisterende spillemiddelordningen 
gjennom at det settes av betydelige midler i statsbudsjettet for 2023 til å redusere etterslepet 
på anleggsutbetalinger som nå er estimert til 4,5 milliarder kroner. 

 
S 9-10 

KUD, FIN  

      

Norges idrettsforbund ber om at mva.-kompensasjonsordningen for idrettslag som bygger 
anlegg, gjøres regelstyrt og idrettslagene sikres full kompensasjon. 

  KUD, FIN  

      

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. Tilskuddene til svømmeanlegg styrkes 
med midler fra statsbudsjettet som tildeles anleggseierne i tillegg til ordinære spillemidler 

 

 KUD, KD, HOD  

Styrket 
kommuneøkonomi  

Norges idrettsforbund ønsker at det settes av midler på statsbudsjettet som styrker den 
eksisterende spillemiddelordningen slik at etterslepet reduseres. 

S 28-29 
KDD  

Nytt nasjonalt 
toppidrettssenter 

Norges idrettsforbund ber om at det avsettes startbevilgning i statsbudsjettet slik at 
byggingen av et nytt nasjonalt toppidrettssenter kan påbegynnes i 2023. 

S 10-11 
KUD, FIN  
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Kap./Post/Sak NIFs ønsker Side Departement 

Toppidrett – 
utøverstipend 

Norges idrettsforbund mener stipendene bør finansieres utenfor spillemidlene som fordeles 
til idrettsorganisasjonens post til toppidrett (post 4), som variable inntekter, og ber om at det 
settes av 25 millioner kroner på statsbudsjettet for 2023 til talentfinansiering av 
toppidrettsutøvere gjennom stipender som deles ut gjennom Norges idrettsforbund ved 
Olympiatoppen. Norges idrettsforbund mener stipendbeløpene må heves slik at A- og B-
stipend ligger på kroner 250 000 og U-stipend på kroner 120 000. Dette er umulig innenfor 
de økonomiske rammer NIF har i dag. 

 
S 18 

 KUD  

Kap. 315, post 70 Norges idrettsforbund mener full og regelstyrt kompensasjon må inn i budsjettet for 2023, 
som skissert i Hurdalsplattformen.  

S 13 KUD, FIN  

Momskomp varer og 
tjeneste 

    

Kap. 315, post 82 
Momskomp 
idrettsanlegg 

Norges idrettsforbund ber departementet sikre at ordningen med 
merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg blir rettighetsfestet, for å kunne 
gi idrettslagene større forutsigbarhet.  

 
S13 KUD, FIN  

  Norges idrettsforbund ønsker at momskompensasjon for idrettsanlegg utbetales så snart 
anlegget har fått brukstillatelse og revisorgodkjent anleggsregnskap foreligger. 

 
   

Pensjonspremie for 
frivillig sektor i Statens 
pensjonskasse   

Norges idrettsforbund ber om at det lages en kompensasjonsordning for å dekke 
ekstrakostnadene for organisasjonene. Idrettens andel utgjør 13 millioner kroner for 2022, 
og 20,5 millioner i 2023. 

 
S 12-13 

KUD, AID, FIN  

Kap. 315, post 76 Det settes av penger til å følge opp ansvaret og forpliktelsene for at alle barn kan delta i 
idretts- eller annen fritidsaktivitet, slik man har forpliktet seg til gjennom Fritidserklæringen. 

 
 
S 14 KUD  

Økonomi som barriere 
for idrettsdeltakelse 

Det bør være minimum én BUA-ordning eller tilsvarende, med gratis utlån av idretts- og 
fritidsutstyr i hver kommune. 
 
I familier som får sosialstøtte, skal det dekkes kostnader til «alminnelige fritidsaktiviteter».  
Gjennom dialog med idrettslagene er det lettere for NAV å ivareta dette. 
 
Det settes av penger til kommunene med en forutsetning for bruk som sikrer at alle 
kommuner har et fast, kommunisert kontaktpunkt dit alle frivillige organisasjoner kan 
henvende seg når man mistenker at barn og unge ikke deltar i fritidsaktivitet på grunn av 
økonomi, og ved behov for å løse enkeltindividers økonomiske utfordringer for deltakelse. 

 
 
 
 
S 14 KUD, BFD, AID, 

KDD, FIN 
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Kap./Post/Sak NIFs ønsker Side Departement 
 
Selv om vi forventer at idrettslag gjør intern omfordeling for å få alle med, kan det gjelde 
flere barn og unge enn det idrettslaget klarer å dekke kostnadene til. Da mener vi at 
kommunen bør ha penger tilgjengelig, som idrettslag og andre frivillige organisasjoner skal 
kunne be om for å dekke kostnader til barn/unge som ellers vil måtte slutte. 
 
Det bør være minimum én BUA-ordning eller tilsvarende, med gratis utlån av idretts- og 
fritidsutstyr i hver kommune. 

Paraidrett - idrett for 
mennesker med 
funksjonsnedsettelser 

Rettighetsfesting av retten til hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne skal 
kunne leve aktive liv. 

 
S 15 

 
KUD, AID, KDD, 
HOD  

 

Støtten til hjelpemiddelordningene må økes, slik at alle kommuner kan ivareta hele 
befolkningen. 

    

Alle anlegg, også gamle, må være universelt uformet og ta hensyn til paraidrettens behov 
utover dagens krav til universell utforming. 

    

Kap. 2661: Grunn- og 
hjelpestønad, 
hjelpemidler mv. post 
79: 
Aktivitetshjelpemidler til 
personer over 26 år 

Norges idrettsforbund ber regjeringen om å øke posten til 200 millioner kroner – i tråd med 
behovet beskrevet i rapporten «Aktivitetshjelpemidler til personer med fysisk 
funksjonsnedsettelse» fra AID. 

 
S 16 AID, KUD, KDD  

Norges idrettsforbund ber regjeringen droppe økt egenandel for brukerne og strengere krav 
til bruken av hjelpemidler. 

 
   

Tilgang på tolk ved 
fritidsreiser i utlandet 

Norges idrettsforbund ber regjeringen sikre at tolketjenesten har tilstrekkelig kapasitet, også 
på kveldstid og i helgene. Det vil bidra til at hørselshemmede gis mulighet til å delta i idrett 
og i demokratiske fora på lik linje med andre. 

 
S 16-17 AID, KUD, KDD  

  Norges idrettsforbund ber om at regelverket endres til også å gjelde rett til ledsager, 
assistent og tolk ved organiserte idrettsreiser i utlandet. 

 
   

Ledsager-, fritids- og 
støttekontaktordning 

 Norges idrettsforbund ønsker å utfordre eksisterende støttekontaktordning til i større grad å 
være innrettet ut ifra brukers behov og interesser – spesielt innen deltakelse i idrett og fysisk 
aktivitet 

 
S 17 AID, KUD, KDD  

Brukerstyrt personlig 
assistent (BPA) 

Norges idrettsforbund ber regjeringen sikre at den enkeltes mulighet til å styre sin BPA 
opprettholdes. Den enkeltes behov for assistanse må styre tildelingen, ikke et fastsatt 
timetall. BPA må være rettighetsfestet slik at den ikke er avhengig av lokale regler eller 
kommuneøkonomi. 
 
  

 
S 17 

AID, KUD, KDD  

NIF stiller seg bak Voksenopplæringsforbudets krav:  KUD  
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Kap./Post/Sak NIFs ønsker Side Departement 

Kap. 315, post 73 
Tilskudd til 
studieforbund 

Styrking av statsbudsjettets Kap. 315 Post 70 Tilskudd til studieforbund med 27 millioner i 
2023. 

 
S 27    

- Styrking av tilskuddet til studieforbund med 25 millioner. 
 

   

- Vi ber om at tilskuddet til Voksenopplæringsforbundet videreføres og at det i 2023 
økes med 2 millioner til 12 millioner kroner.  

 
   

      

Inkluderer studieforbund og kulturfrivilligheten i et nytt kulturløft.     

Momskompensasjon.     

Styrking av frivilligheten     

Kap 315 Post 21 - Økning i midler til forskning.     
     

Kap. 315, post 86 
Tilskudd til 
int.idrettsarrangementer 
 
Internasjonale 
arrangementer 

Norges idrettsforbund ønsker at posten styrkes og at flere arrangører får støtte til sine 
internasjonale arrangement over denne posten. 
 
Norges idrettsforbund slutter opp om planen til Innovasjon Norge om å opprette et nasjonalt 
ressurssenter for store arrangementer og ber regjeringen om å bevilge midler til oppstart i 
2023. 

 
S 25-26 KUD  

 
KUD, NFD  

Sunn idrett Norges idrettsforbund ber om at det avsettes 10 millioner kroner årlig til bredt og systematisk 
arbeid for å forebygge spiseforstyrrelser i og gjennom norsk idrett. 

 
S 19 KUD, HOD  

Kap. 225: Tiltak i 
grunnopplæringen Én 
time daglig fysisk 
aktivitet i skolen, 
tilrettelagt og ledet av 
kompetent personell 

Norges idrettsforbund ber regjeringen sikre en innføring av daglig fysisk aktivitet i skolen.  
 
S 20-21 KD  

      

Norges idrettsforbund ber om at det gjennomføre en utredning av utfordringer og muligheter 
når det gjelder barrierer og muligheter for innføring av én time daglig fysisk aktivitet over 
hele landet.   

 
   

      

  
Norges idrettsforbund ber regjeringen om at skolesektoren får ressurser slik at lærere gis en 
reell mulighet til etter- og videreutdanning i fysisk aktiv læring som metode. 
Utdanningsinstitusjoner må gi lærerstudenter opplæring i fysisk aktiv læring som metode. 
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Kap./Post/Sak NIFs ønsker Side Departement 
Kap. 225: Tiltak i 
grunnopplæringa, post 
65, 
Rentekompensasjon for 
skole- og 
svømmeanlegg 

Norges idrettsforbund, 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 
seg av den. Momsordningen må harmoniseres med spillemiddelregelverket for bygging og 
drift av svømmehaller. 

 
S 11-12 

KD, FIN  

Kap. 231, post 70: 
Tilskudd for svømming i 
barnehagene 

Norges idrettsforbund vil at tilskuddet for svømming i barnehagene gjennom frivillige 
organisasjoner videreføres og prisjusteres. 

 
S 21 KD  

Gode og trygge 
lokalsamfunn 

En styrking av tilskuddet til Fotballstiftelsen og Idretten skaper sjanser i tråd med at flere 
idretter tar utfordringen med å skape tilbud for målgruppen, og at de to 
pionerorganisasjonene evner å engasjere enda flere. 

 
S 21-22 KUD, HOD  

En grunnstøtte til Norges idrettsforbunds oppstart med et sekretariat som skal arbeide for å 
realisere idrettsorganisasjonens potensial for å kunne bruke idrett som virkemiddel til å 
utvikle gode lokalsamfunn. 

 
 KUD  

Norges idrettsforbund ber om 10 millioner kroner til å utvikle og forankre prosjektet 
«Sammen redder vi liv i idretten» 

S 23 HOD   

Idretten som brobygger 

Norges idrettsforbund ber regjeringen sørge for at frivillige organisasjoner som bidrar med 
tiltak og prosjekter i det utenrikspolitiske arbeidet på vegne av regjeringen, skal finansieres 
over fagdepartementenes budsjett, og ikke over spillemidler eller andre tilskudd beregnet på 
organisasjonens formål i Norge.   

 
S 23-24 

UD  

Kap. 118, post 70: 
Nordområdetiltak, 
samarbeid med 
Russland og 
atomsikkerhet 

Norges idrettsforbund ber regjeringen prioritere idrettsaktivitet for ungdom som område 
innenfor folk-til-folk-samarbeidet i 2023 

 
S 24 

UD  

Kap. 170, post 70: Sivilt 
samfunn 

Norges idrettsforbund ber regjeringen fortsette å støtte frivillig sektors kompetanse i sitt 
utviklingssamarbeid og inn i det øvrige utenrikspolitiske arbeidet. 

 
S 24 UD  

Kap. 144, post 70: 
Utvekslingsordninger Norges idrettsforbund ber regjeringen øke kap.144 post 70 tilsvarende nivået i 2015. 

 
S 24-25 UD  

Oppfølging av strategi 
for bekjempelse av 

Norges idrettsforbund mener det må gis støtte til aktiviteter som gir barn og unge mulighet til 
å være fysisk aktive, fortrinnsvis gjennom kroppsøving, skoleidrett og klubbidrett. 

 
S 25 
 

UD  
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Kap./Post/Sak NIFs ønsker Side Departement 
ikke-smittsomme 
sykdommer 

Forenklingsreform for 
frivillig sektor 

Norges idrettsforbund ber regjeringen, som en del av en forenklingsreform for frivillig 
sektor, å igangsette et arbeid for å kartlegge og gi anbefalinger for hvordan frivillige 
organisasjoners rapportering til det offentlige kan bli vesentlig enklere og mer ubyråkratisk.   

 
S 26 

KUD, KDD  

Digitalisering av frivillig 
sektor 

Norges idrettsforbund mener at myndighetene må ta et særskilt ansvar for å støtte opp om 
digitalisering av frivillig sektor, og at det er viktig å sikre full integrasjon mot 
Frivillighetsregisteret. 
 
Norges idrettsforbund ber om at regjeringen avsetter midler slik at en nødvendig 
modernisering og digitalisering også av frivillig sektor kan la seg realisere.  

 
S 27 
 

KUD, KDD  
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