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Innledning

Vi i Norges idrettsforbund og olympiske og para- 
lympiske komite (NIF) har verdens beste jobb.  
Vi skal skape idrettsglede for alle, og gi alle like  
muligheter til å leve aktive liv. Derfor er det  
avgjørende for oss at vi og dere politikere spiller  
på samme lag.

Idretten er de som slår på stadion-lyset tidlig på 
morgenen, tenåringene som bygger vennskap for 
livet på fotballsletta, bedriftslaget som låner den 
lokale idrettshallen eller hun som låser hallen sent på 
kvelden når de fleste andre har lagt seg. Det er vi som 
er idretten.

Idrett er ikke bare idrett. Det er så mye mer. Det er  
en viktig møteplass for barn og unge, en inkluderings- 
arena, en samfunnsaktør og ikke minst Norges, kanskje  
verdens, største frivillige bevegelse som skaper 
idrettsglede hele livet i hele landet. I idretten møter 
vi mange av samfunnets utfordringer på nært hold, 
og vi kan også være med på å løse mange av disse 
utfordringene. 

Idrettsorganisasjonen består av over 9 300 idrettslag 
med 1,9 millioner medlemskap over hele landet. Det 
avholdes et stort antall treninger og konkurranser 
hver eneste dag, muliggjort av et stort engasjement 
blant et utall frivillige. Ringvirkningene av idretten gir 
en enorm samfunnsnytte på alle nivå.

Det er bakgrunnen for vårt innspill til flere sentrale 
departementer, samlet i et felles dokument.

Norges idrettsforbund finansieres fra nasjonalt nivå 
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. I 2022 var dette omtrent 3,3 milliarder 
kroner, der mer enn halvparten går til bygging av 
anlegg i alle landets kommuner. Denne ordningen 
har vært gjensidig nyttig og gunstig for staten og for 
norsk idrett i mange år. Spillemidlene er likevel bare 
en liten del av idrettens totale finansiering.  

Kommunene bidrar til sammen med mer enn dobbelt 
så mye som spillemidlene, og idretten selv skaper 
omtrent 26 milliarder kroner i året gjennom dugnader, 
treningsavgifter og verdien av frivillig innsats.  

Gjennom de siste årene har vi opplevd både korona-
pandemien og høy prisstigning i Norge. Det har fått 
konsekvenser for idretten, ikke minst for barn og  
unges aktiviteter. Vi opplever usikkerhet når det  
gjelder aktivitetsutvikling, medlemsutvikling og  
både hvor mange som engasjerer seg frivillig, og  
hvor stort det totale omfanget av frivilligheten blir. 

Vi vet at de som blir medlemmer i et idrettslag tidlig, 
forblir medlemmer eller kommer tilbake når de selv 
får barn. I tillegg vet vi at de som driver med idrett 
og fysisk aktivitet i ung alder, har større sjanse for å 
fortsette både som fysisk aktive og som medlemmer i 
idrettslagene i voksen alder. Derfor mener vi at idrett 
ikke bare er idrett, men også en stor del av et viktig 
folkehelsearbeid. 

I vårt forslag til statsbudsjett har vi valgt å prioritere 
tre saker som vi mener er avgjørende for at vi skal 
fortsette det gode og viktige arbeidet med å skape 
idrettsglede for alle. I tillegg har vi lagt inn saker un-
der flere departementer, saker vi mener kan bidra til 
økt idrettslig aktivitet i hele Norge. 

Gjennom idrett skaper vi idrettsglede og et livslangt 
godt forhold til fysisk aktivitet. Konsekvensene av 
idrett skaper varige positive resultater for samfunnet 
og løsninger på tverrpolitiske utfordringer innen flere 
politiske felt.

Vi håper innspillene kommer godt med i det spennende 
budsjettarbeidet.

Berit Kjøll    Nils Einar Aas
Idrettspresident   Generalsekretær
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Gjennom idrett skaper vi idrettsglede og  
et livslangt godt forhold til fysisk aktivitet.  
Konsekvensene av idrett skaper varige positive  
resultater for samfunnet og løsninger på  
tverrpolitiske utfordringer innen flere politiske felt.
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Idrettens prioriterte saker

2.1 Rettighetsfestet merverdiavgifts- 
kompensasjon i 2024
Det viktigste tiltaket politikerne kan gjøre for å  
skape forutsigbarhet for idretten, er å rettighetsfeste  
merverdiavgiftskompensasjonen. Dette gjelder både 
merverdiavgiftskompensasjonen for varer og tjenester, 
og ved bygging av idrettsanlegg. 

Økonomisk forutsigbarhet er avgjørende for idretts-
lag. Et viktig bidrag til dette er å kompensere all 
merverdiavgift. Det skaper grunnlag for drift, og det 
stimulerer til bygging av nye idrettsanlegg. 

NIF mener merverdiavgiftsordningene for varer og 
tjenester bør rettighetsfestes på lik linje med ordning- 
ene for næringsliv og kommuner. Videre mener NIF 
at idrettslag må få kompensert merverdiavgift for 
bygging av anlegg, slik at idrettslag får forutsigbarhet 
knyttet til sin finansiering.

Gjennom de siste årene har ulike regjeringer i praksis  
gitt idrettslagene full kompensasjon ved bygging av 
idrettsanlegg. Derfor er dette et lite, men viktig tiltak, 
som vil få stor betydning for idretten fordi det skaper 
trygge rammer og vil bidra til å holde kostnadene 
nede for idrettslagene. Vi er glade for at dagens  
regjering gjennom Hurdalsplattformen, har lovet å 
gjennomføre denne rettighetsfestingen for begge 
merverdiavgiftsordningene i løpet av stortingsperioden  
og håper partiene følger opp sine egne vedtak i 
Statsbudsjettet for 2024.

 
Norges idrettsforbund mener at:

• Regjeringen og Stortinget må rettighetsfeste  
 full merverdiavgiftskompensasjon for varer og  
 tjenester.

• Regjering og Stortinget må rettighetsfeste  
 full merverdiavgiftskompensasjon for bygging  
 av idrettsanlegg. 

• Merverdiavgiftskompensasjonen må utbetales  
 så snart anlegget har fått brukstillatelse og  
 revisorgodkjent anleggsregnskap foreligger. 

2.2 En politikk som gir mer tilgjengelighet  
med flere anlegg
Anlegg skaper aktivitet. I tillegg til å være en arena for 
aktivitet, er idrettsanlegg også en viktig møteplass for 
nærmiljøet, der innbyggere møtes på tvers av alders- 
grupper, kjønn, etnisitet, bakgrunn og funksjonsnivå. Det  
skaper forståelse, gode oppvekstvilkår og trygge nabolag. 

Norges idrettshøgskole har gjennomført en under- 
søkelse som viser at 25 prosent av idrettslagene opp-
lever anleggsmangel. I tillegg vet vi at etterslepet på 
utbetaling av godkjente utbetalinger fra spillemidlene 
til idrettsanlegg er på over 3,9 milliarder NOK. Samtidig 
har Vista Analyse beregnet at hver krone investert i 
idrettsanlegg gir samfunnet tre kroner tilbake i  
samfunnsnytte i form av økt arbeidsdeltakelse og 
bedret helse i befolkningen.

Spillemiddelordningen er en god og viktig 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 1,7 milliarder kroner. 
Til tross for veksten i spillemidler har det oppstått 
et udekket behov (etterslep) på utbetaling av spille-
midler på 3,9 milliarder kroner. Det kan ta fra ett til 
syv-åtte år før spillemidlene utbetales. For å minske 
idrettslagenes finansieringskostnader og skape økt 
forutsigbarhet er det avgjørende at spillemidlene 
utbetales raskere enn i dag. Dette vil bidra til å holde 
kostnadene nede for idrettslagene, og dermed gjøre 
idretten rimeligere for alle deltakerne. For å løse disse 
utfordringene foreslår NIF at det opprettes buffer- 
finansiering til spillemidlene.

NIF foreslår at alle søkere får utbetalt spillemidlene 
fra bufferfinansieringen. Når spillemidlene tildeles 
det enkelte prosjekt, tilbakebetales de til bufferen. 
Det er stor variasjon i tilskuddene til de forskjellige 
anleggstypene. Kostnadene for staten vil kun utgjø-
re rentekostnadene, men det vil ha en stor effekt for 
idretts-Norge. Norges idrettsforbund har som mål 
at spillemidlene skal utgjøre minimum 25 prosent av 
kostnaden for de ulike ordinære anleggstypene.
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Idretten ønsker å bidra i det grønne skiftet ved å 
redusere sin klima- og miljøpåvirkning, og ber om et 
samarbeid med staten for å klare dette. I dag er det 
økonomisk mye mer krevende å bygge miljøvennlig, 
for eksempel å erstatte gummigranulat i kunstgress-
baner, enn det motsatte. NIF ber om at det opprettes 
et program for eksempel i regi av Enova, der idretts-
lagene kan søke om støtte til å gjennomføre gode 
miljø- og klimaprosjekter i forbindelse med bygging 
og rehabilitering av anlegg.

NIF er glade for at regjeringen har foreslått at strøm-
støtteordningen for frivillige organisasjoner skal følge 
kompensasjonsgraden for husholdninger og videre- 
føres ut 2024. Samtidig vil ikke idretten bli fullt ut 
kompensert på samme måte som husholdningene  
om dette blir vedtatt, da idretten ikke får kompensert  
merverdiavgift på strøm på samme måte som  
husholdningene. Idretten har en merverdiavgifts- 
kompensasjon på varer og tjenester som gir 8 prosent 
kompensasjon av brutto omsetning. 8 prosent er 
beregnet utfra historiske regnskaper og hensyntar at 
idrettslagene har kostnader både med og uten mva.  
Når strømprisene vedvarer på et høyt nivå, vil andelen 
mva-belagte utgifter øke, og dagens kompensasjons-
ordning vil ikke lenger dekke all betalt merverdiavgift. 
Det vil derfor være en svært mye større utgift for 
noen idrettslag. NIF har i brev til regjeringen skissert 
hvordan denne problemstillingen kan løses.

Norges idrettsforbund mener at:

• Regjeringen bør etablere en bufferfinansiering  
 til spillemidlene for å skape forutsigbarhet for  
 idrettslagene og minske finansierings- 
 kostnadene. 

• Regjeringen starter opp et program for  
 grønnere idrettsanlegg i samarbeid med Enova.

• Regjeringen må endre strømstøtteordningen 
 for frivilligheten for å sikre at merverdiavgiften  
 kompenseres på samme nivå som  
 husholdningene.

Det er behov for et svømmehalløft. Mange svømme-
haller er gamle, og flere anlegg må rehabiliteres eller 
erstattes med nye slik at alle barn og unge blir svømme- 
dyktige innen de går ut av grunnskolen. Idretten mener 
at det må etableres et forpliktende samarbeid, både 
faglig og finansielt, mellom Helse- og omsorgsdeparte- 
mentet, Kulturdepartementet og Kunnskapsdeparte- 
mentet for å løse denne utfordringen. Tilskuddene 
til svømmeanlegg må styrkes med midler fra stats-
budsjettet som tildeles anleggseierne, i tillegg til de 
ordinære spillemidlene. 
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Det er behov for et svømmehalløft. 
Mange svømmehaller er gamle, og flere anlegg 
må rehabiliteres eller erstattes med nye slik at 

alle barn og unge blir svømmedyktige innen 
de går ut av grunnskolen.

Foto: Erik Ruud

2.3 Fjerne flere barrierer for deltakelse i idrett
Selv om 93 % av barn og unge i Norge har deltatt i 
idrett, så deltar barn og unge i familier med lav  
sosioøkonomisk status mindre enn halvparten så  
mye i idrett som barn og unge i familier med høy 
sosioøkonomisk status.

Høsten 2022 og vinteren 2023 har blant annet høye 
strømpriser og økte priser på mat gjort situasjonen 
vanskeligere for mange familier med dårlig råd. Tilbake- 
meldingene fra idretten lokalt er at flere opplever at 
økonomi er en barriere for deltakelse i idrett.

Idretten selv har i mange år prioritert arbeidet mot 
økonomi som barriere, både gjennom bevissthet rundt, 
og begrensning av, det generelle kostnadsnivået og 
gjennom egne ordninger for dem som ikke har råd. 
For å få med dem som ikke har råd, er vi avhengige 
av et godt samarbeid med det offentlige, og at det 
finnes egne offentlige ordninger som kan bidra med å 
dekke kostnader for enkeltbarn.

Fritidserklæringen er et godt fundament for felles inn-
sats og samarbeid mellom det offentlige og idretten. 
Det viktigste statsbudsjettet for 2024 kan bidra til, 
er etter vårt syn midler til lokale ordninger for støtte 
til enkeltbarn og bedre oppfølging fra Nav av barn i 
familier som mottar støtte til livsopphold.

Norges idrettsforbund mener at:

• Regjeringen må sette av tilstrekkelige midler 
 til at det offentlige på en ubyråkratisk og  
 enkel måte kan dekke kostnader til enkelt-  
 barns deltakelse i fritidsaktiviteter der dette  
 er nødvendig for å realisere Fritidserklæringen.  
 Dette kan gjøres gjennom økning og øre- 
 merking av midler til tiltaket “lokal fritidskasse”  
 i nasjonal støtteordning for inkludering av   
 barn og unge. 

• Regjeringen må sikre de nødvendige rammer  
 og forventninger til Nav slik at barn i familier  
 som mottar støtte til livsopphold får dekket  
 kostnader til alminnelige fritidsaktiviteter. Det  
 må etableres tall over hvor mange barn i slike  
 familier som har fått tilbud om og benyttet  
 slik støtte, samt andelen som deltar i fritids- 
 aktivitet.

• Regjeringen må ta initiativ til at det blir  
 etablert ordninger slik at støtte som blir gitt  
 fra Nav til barns deltakelse i fritidsaktivitet   
 kan formidles direkte fra Nav til idrettslaget  
 (eller andre tilsvarende organisasjoner).
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Andre innspill til statsbudsjettet 2024

3.1 Et løft for personer med  
funksjonsnedsettelser
Vår jobb er å skape idrettsglede for alle. Dessverre 
opplever mange personer med funksjonsnedsettelser 
at de i praksis ikke har samme muligheter til å leve 
aktive liv. For mange mennesker med funksjonsned-
settelser er det å ha tilgang til aktivitetshjelpemidler, 
transport, tegnspråktolk og ledsagere en forutsetning 
for å drive med idrett. De offentlige ordningene ligger 
utenfor idrettens ansvarsområde, men det er viktig 
at idretten påvirker innretningen og forvaltningen av 
disse ordningene. 

Dagens offentlige ordninger er ikke gode nok til å 
dekke idrettens behov. I rapporten om idrett for  
mennesker med funksjonsnedsettelser, sier over halv-
parten av de som trenger ledsager, at mangelen på 
dette har begrenset deres idrettsdeltagelse. 

Vi vet at personer med funksjonsnedsettelser får 
bedre liv med aktivitet, men dette er utfordrende når 
samfunnet rundt ikke evner å legge til rette for aktivitet.  
Ordningen med brukerstyrt personlig assistanse 
(BPA) må også sikre likebehandling uansett bosted, 
og ansvaret for ordningen bør flyttes ut av kommunene 
og over til staten. Idrettsaktiviteten foregår ofte på 
kveldstid og i helger, og for døve og hørselshemmede 
er tilgangen på tegnspråktolk ofte svært vanskelig på 
disse tidspunktene.

Anleggssituasjonen er også en særskilt utfordring for 
personer med funksjonsnedsettelser. Eldre anlegg 
er ikke tilrettelagt, og tilrettelegging av nye anlegg 
er kostbart. For nye anlegg er det krav om universell 
utforming, men dette er ikke tilstrekkelig for å sikre at 
hele paraidretten blir fullt ut ivaretatt. Derfor trenger 
vi nye tilskuddsordninger til anlegg gjennom spille- 
midlene for å sikre at flere kan få delta i idrett og 
aktivitet. 

Norges idrettsforbund mener at:

• Ordningen med aktivitetshjelpemidler til  
 personer over 26 år må gjøres til en rettig- 
 hetsfestet ordning som tildeles en overslags- 
 bevilgning, og at støtten til ordningen må   
 økes slik at kommunene kan ivareta hele  
 befolkningen. 

• Eksisterende støttekontaktordninger i større  
 grad må være innrettet ut ifra brukers behov  
 og interesser – spesielt innen deltakelse i   
 idrett og fysisk aktivitet.

• Ordningen med BPA blir en reell likestillings- 
 ordning – likt for alle, uavhengig av alder,   
 timesbehov, type assistansebehov og hvem  
 de ulike trenger som assistenter. 

• Anlegg, også eldre, må være universelt  
 utformet og ta hensyn til personer med  
 funksjonsnedsettelser, også utover dagens  
 krav til universell utforming. 

• At det gjennom spillemiddelordningen  
 utformes et ekstratilskudd for nye og eldre  
 anlegg for å tilpasse anleggene for personer  
 med funksjonsnedsettelser. 

• Regjeringen må sikre at tolketjenesten har   
 tilstrekkelig kapasitet, også på kveldstid og i  
 helgene. 

• Det må legges til rette for at det kan  
 etableres paraidrettssentre i alle regioner,   
 etter modell fra Paraidrettssenteret i  
 Trondheim. 
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3.2 Nytt nasjonalt toppidrettssenter
Morgendagens menn og kvinner som skal vinne  
OL/Paralympics og VM for Norge, gjennomfører sin 
trening i sin lokale idrettshall over det ganske land. 
Idretten er bredden, men også toppidretten er en 
del av idrettsfamilien. Dagens toppidrettssenter er 
bygget for å være et senter som svarte på idrettens 
utfordringer på 90-tallet. Det er i dag utdatert som 
utviklingsarena for norsk toppidrett. Det er ikke 
universelt utformet og tilpasset paraidrettens behov, 
bygget er lite miljøvennlig og kapasiteten er sprengt. 
Unge og lovende utøvere må avvises på grunn av 
store kapasitetsutfordringer.

Et nytt toppidrettssenter er nødvendig for å møte topp- 
idrettens behov. En ny tverridrettslig og tverrfaglig 
møteplass der landslagene får en betydelig økning i 
idrettslige aktivitetsflater, et senter som tilrettelegger 
for paraidretten og som også har kapasitet til å møte 
behovene for fremtidens toppidrettsutøvere. 

Norges idrettsforbund er nå godt i gang med å få 
avklart planene med Oslo kommune, og ønsker en 
finansiering der statens tilskudd bidrar til å realisere 
bygningsmassen, som er kostnadsberegnet til  
ca. 960 mill. kr (2022) med realisering fra 2024. Dette 
kan skje gjennom en tilsagnsfullmakt i statsbudsjettet 
2024 og en finansiering over tre år. I tillegg til den 
statlige finansiering er det gitt tilsagn om 100 mill. kr.  
fra Sparebankstiftelsen DNB til utstyr og annen  
innredning. En revidert søknad vil bli sendt til  
Kulturdepartementet i løpet av våren.

Norges idrettsforbund mener at:

• Det bør avsettes en startbevilgning i  
 statsbudsjettet slik at byggingen av et nytt  
 nasjonalt toppidrettssenter kan starte i 2024. 

• Regjeringen i samarbeid med idretten må   
 følge opp prosjektet med tydelige rammer for  
 finansiering og fremdrift.

3.3 Utøverstipend
For de aller fleste toppidrettsutøvere er idretten 
en heltidsbeskjeftigelse eller tilnærmet det. Noen 
idretter er markedsmessig attraktive, og der kan 
toppidrettsutøverne skaffes inntekter som gjør at 
man kan leve av idretten sin.  Dette gjelder imidlertid 
et fåtall idretter og et fåtall utøvere. 54 prosent av 
Olympiatoppens toppidrettsutøvere i sommeridretter 
og 44 prosent av vinterutøverne har inntekt under 
EUs fattigdomsgrense.

For å avhjelpe mulighetene til å kunne satse på å  
bli aller best i verden, deler Olympiatoppen årlig 
ut stipender til velkvalifiserte utøvere.  Stipendene 
fordeles på tre nivåer; a-stipend på 120 000 kroner, 
b-stipend på 70 000 kroner og utviklingsstipender  
på 60 000 kroner. Dersom utøveren har en inntekt  
på henholdsvis 620 000 (a-stipend), 570 000 (b-stipend)  
og 560 000 (utviklingsstipend) utbetales ikke  
stipendene. Stipendene skal bidra til å gi økonomiske 
forutsetninger til at de beste utøverne utvikler seg til 
å bli best i verden.

Størrelsen på stipendene har ligget fast i mer enn ti 
år, samtidig som antallet utøvere har økt. I dag utgjør 
stipendene mer enn 20 prosent av de totale spille-
midlene til toppidretten.

Stipendene var i utgangspunktet i 1978 statsstipender, 
tildelt over statsbudsjettet. For at Olympiatoppen 
skal kunne utføre sine oppgaver med å gjøre de aller 
beste bedre og flere, vil det være svært formålstjenlig 
om staten erkjenner et ansvar og ser en mulighet 
for at stipendutøverne kan vurderes på samme måte 
som for kultur, og årlig kan vurderes for stipend over 
statsbudsjettet.

Norges idrettsforbund mener at:

• Det bør avsettes penger på statsbudsjettet  
 til finansiering av stipend til toppidrettsutøvere,  
 etter kriterier fastsatt av Norges idrettsforbund  
 og Kulturdepartementet.



10 Innspill til statsbudsjettet 2024 – Norges idrettsforbund

3.4 Sunn idrett = sunn befolkning
Regjeringen har som mål å lage en ny opptrappings-
plan for psykisk helse og påpeker i regjeringsplattfor-
men at det, som følge av pandemien, er behov for en 
særlig innsats for barn og unges psykiske helse.

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og  
omsorgstjenesten meldte i 2021 om en tydelig  
økning av psykiske plager blant barn og unge,  
deriblant spiseforstyrrelser. Dette ble også støttet  
av Kjøs-utvalget. På oppdrag fra Kulturdepartementet, 
har Norges idrettsforbund begynt arbeidet med en  
handlingsplan for en tryggere idrett, og for å  
forebygge kroppsmisnøye og spiseforstyrrelser i 
idretten. Planen vil ferdigstilles høsten 2023 og skal 
inneholde strategiske og operative forslag til løsninger 
i idretten og miljøet rundt, som foresatte, skoler,  
utdanningsinstitusjoner og helsevesen. Det er ikke 
satt av øremerkede midler til tiltakene i planen. 

Spiseforstyrrelser er et samfunnsproblem – og et 
idrettsproblem. Spiseforstyrrelser påvirker hele livet 
til ungdom; skolen, vennskap, familier og fritiden.  
For å forebygge spiseforstyrrelser er det avgjørende 
at vi har kompetanse og informasjon, samtidig er det 
helt nødvendig at ungdom og deres pårørende har  
tilgjengelige lavterskeltilbud. 

Norges idrettsforbund mener at:

• Regjeringen må sette av 10 millioner kroner  
 årlig til et bredt og systematisk arbeid for å  
 forebygge spiseforstyrrelser, og inkludere   
 idretten i dette arbeidet. 

3.5 Skape trygge og gode lokalsamfunn
Norsk idrett mottar offentlig støtte først og fremst 
gjennom kommunenes direkte eller indirekte støtte til 
idrettslagenes aktivitet og funksjon i lokalsamfunnene. 
Det er idrettslagenes funksjon som medlemsbaserte 
og demokratiske foreninger i sine lokalsamfunn som 
begrunner offentlig støtte. Idrettstilbud og menings-
fylte fellesskap gjennom idrettslagene bidrar til å 
skape gode lokalsamfunn over hele landet.

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 idretts- 
lagenes ordinære tilbud. Disse tilbudene er oftest en 
del av idrettens ordinære tilbud eller finansiert over 
andre poster fra det offentlige enn støtten til ordinær 
idrettslagsdrift.

I tillegg når mye av idrettens kurs, kompetanse og 
rådgivning – for eksempel om mat, ernæring og 
spiseforstyrrelser eller etikk – som mobbing, trakas-
sering eller homohets – langt utenfor idrettens egne 
medlemmer. Gjennom det gir idretten kunnskap og 
kompetanse langt utover selve deltakelsen i idrettslaget.

Disse tilbudene krever kompetanse, faglighet og  
investeringer utover idrettslagenes egne budsjetter. 
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.

Norges idrettsforbund mener at:

• Idrettens tilbud til rusavhengige, eksemplifisert  
 gjennom Fotballstiftelsen og Idretten skaper  
 sjanser, må sikres forutsigbar finansiering   
 over statsbudsjettet. 
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3.6 Norge i verden
Vår robuste og sterke idrettstradisjon har også 
nedslagsfelt utenfor Norges grenser. Idretten er i sin 
natur en brobygger; brobygger mellom mennesker, 
organisasjoner og nasjoner. Som Norges idrettsfor-
bund og olympiske og paralympiske komité, samt 
nasjonal komité for Special Olympics og Deaflympics, 
bruker Idrettsforbundet sine internasjonale over-
bygninger til å påvirke internasjonal idrett og dens 
verdigrunnlag, og dele våre erfaringer om en bred 
folkeidrett med resten av verden. 

På denne måten er idretten med på å drive det 
utenrikspolitiske arbeidet. Idretten er også aktiv i 
det utviklingspolitiske arbeidet, gjennom prosjekter 
innenfor idrett for utvikling. Disse prosjektene støttes 
av UD, Norad og Norec. Krigen i Ukraina, klimakrise, 
energimangel og økende ulikhet har gjort behovet for 
utviklingsbistand enda større, da må norske myndig-
heter sikre at målet om minst 1% av BNI til utviklings-
hjelp ivaretas. 

Norsk idrett jobber for like muligheter for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne, at barn og unge skal ha 
tilgang til trygge og inkluderende idrettsaktiviteter og 
at idrettsorganisasjoner i samarbeidsland er robus-
te, transparente og demokratiske. Dette er et viktig 
bidrag til utvikling av lokalt sivilt samfunn, forebyg-
ging av både fysiske og mentale helseutfordringer, 
samt like muligheter for alle til trygg og demokratisk 
deltakelse i idretten. 
 

Norges idrettsforbund mener at:

• Regjeringen må sikre at målet om 1% av BNI  
 avsatt til utviklingsbistand ivaretas og at   
 idrett og andre sivilsamfunnsorganisasjoner  
 prioriteres i arbeidet for å nå bærekraftsmålene  
 og andre utviklingspolitiske mål. 

Foto: Jens Erik Thyholdt
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