Arbeiderpartiet mener

Her kan du se Arbeiderpartiets fulle svar til idretten:

Svar på Norges idrettsforbunds spørsmål om idrettspolitikk –
Arbeiderpartiet
Takk for anledningen til å svare på spørsmål om saker som er viktig for å sikre gode
idrettstilbud som er lett tilgjengelig for alle, og som støtter opp om den folkebevegelsen som
idretten er.
Idrett er en viktig del av livet til svært mange. Idrett engasjerer og begeistrer. Deltakelse er en
kilde til gleder, overskudd og mestring. Det handler også om sosiale fellesskap, og gode
oppvekstsvilkår og god helse.
Fanesak 1: Breddeanlegg i hele Norge
Om finansieringen av idrettsanlegg
Arbeiderpartiet vil sikre idrettslagene forutsigbarhet, blant annet gjennom full
momskompensasjon.
Forutsigbarhet for idrettslag som bygger anlegg er viktig for Arbeiderpartiet. Derfor har vi
programfestet å sikre idrettslagene forutsigbarhet, blant annet gjennom full
momskompensasjon. I tillegg til å endre ordningen fra å være rammestyrt til å bli regelstyrt.
Tilskudd til investeringer i bygging og rehabilitering av idrettsanlegg er statens viktigste
virkemiddel på idrettsområdet. Samarbeidet mellom idretten, myndighetene og Norsk
Tipping har vært og er avgjørende for utviklingen.
For å redusere etterslepet på anlegg er det viktig å sikre bevilgningene gjennom Norsk
Tippings enerett, og i tillegg bidra over statsbudsjettet. Arbeiderpartiet foreslo i sitt
alternative budsjett for 2017 en bevilgning på 200 millioner kroner for å redusere etterslepet.
Arbeiderpartiet vil bevare og beskytte Norsk Tippings enerett og sikre at overskudd fra Norsk
Tipping til idrettsformål ikke går til kommersiell virksomhet. Anleggsutvikling har
tradisjonelt skjedd gjennom et «spleiselag» mellom idrettslag, kommuner og med
tippemidler som en avgjørende delfinansiering. Vi vil gjennomgå erfaringer og utviklingen i
spillemidlenes andel, nasjonale kontra lokalere føringer på anlegg, støtte til nasjonalanlegg
og utfordringene knyttet til toppidrettssenteret i samråd med idretten.
Om forskjeller i anleggstilbudet
Vi vil bidra til å redusere de regionale forskjellene i anleggsdekningen. Alle, uavhengig av
bosted, skal gis tilgang til anlegg, og det er viktig å bidra med ekstra spillemidler i
pressområder. Arbeiderpartiet har programfestet at vi skal ruste opp og bygge flere
idrettsanlegg, spesielt i områder med lav anleggsdekning. I tillegg vil vi videreføre ordningen
med ekstra spillemidler i pressområder.
Om utlån av anlegg for barn og unge
Ordninger med gratis utlån av anlegg for barn og unge er en prioritert oppgave for
Arbeiderpartiet.
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Fanesak 2: Fjern skattelegging på frivilligheten
For å sikre organisasjonene økte frie midler, har Arbeiderpartiet programfestet at
momskompensasjonsordningen skal styrkes. Dette har Arbeiderpartiet også prioritert i sine
alternative budsjetter i denne stortingsperioden.
For å sikre like vilkår vil vi at momskompensasjonsordningen for bygging av anlegg skal
gjøres regelstyrt, slik vi har foreslått i de årlige statsbudsjettbehandlingene. Dette vil også
gjør ordningen mer forutsigbar.
Konsekvensene av de nye reglene for beregning av skatt- og arbeidsgiveravgift for
fleridrettslag fremstår som urimelig for Arbeiderpartiet. Vi mener disse må vurderes på nytt.
Fanesak 3: Styrk idrettslagene
Om idrettens rolle og uavhengighet
Arbeiderpartiets visjon er at frivilligheten skal få større rom til å utfolde seg slik at den også i
fremtiden er en avgjørende kraft i vårt demokrati og i velferdssamfunnet. Politikken skal
tydelig fremheve frivillig sektor som en selvstendig sektor i samfunnet.
Det er et overordna mål å sikre frivillighetens uavhengighet, og å bidra til bedre vilkår for
frivillig arbeid. Frivillige i idrettslagene fortjener en mest mulig ubyråkratisk hverdag.
Kontakt med myndighetene må derfor forenkles, koordineres bedre og i størst mulig grad
digitaliseres.
Om inkludering i idretten
Arbeiderpartiet vil at personer med nedsatt funksjonsevne skal gis bedre
aktivitetsmuligheter.
Vi vil støtte opp om idretten som en viktig arena for inkludering og integrering. For å styrke
idrettens mål om å nå alle målgrupper i samfunnet, er det viktigste å sikre gode og
forbedrede rammevilkår. En god kommuneøkonomi er viktig for å sikre lokale bidrag til
idrett og frivillighet. Det gir gode rammevilkår som gir alle barn og unge muligheter til å delta
i idretts- og fritidsaktiviteter, blant annet gjennom ordninger med gratis lån av utstyr
Om støtte til idrettslagenes aktivitet
Spørsmål knyttet til prosjektstøtte og varighet vil måtte vurderes hver for seg. Både når det
gjelder store idrettsarrangementer generelt og idrettens vertskap, er det naturlig at dette
skjer i et samråd mellom idretten og myndighetene lokalt og sentralt.
Vi vil arbeide for ordninger med gratis utlån av utstyr og bruk av anlegg.
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En time daglig fysisk aktivitet for alle skoleelever
Arbeiderpartiet har programfestet å innføre daglig fysisk aktivitet i skolen. Behovet for å øke
den fysiske aktivitet i befolkningen krever nye og forsterkede virkemidler. Ett av disse er mer
fysisk aktivitet i skolen.
Vi har bedt regjeringen om å fremme en sak for Stortinget om hvordan skoledagen kan
organiseres, for å oppnå minst en times fysisk aktivitet for alle elever hver dag gjennom en
gradvis innføring finansiert som et folkehelsetiltak.
Idretten vil være en naturlig samarbeidspartner i dette arbeidet.
Toppidrettens rammevilkår
Olympiatoppen beskriver Toppidrettens utfordringer som ulike, og at den enkelte utøver
opplever ulike utfordringer i hverdagen.
Arbeiderpartiet mener at mulighetene til å kunne kombinere toppidrett med utdanning, og
samtidig oppleve tilrettelegging og forutsigbarhet bør forbedres.
Rekruttering og talentutvikling er viktig. Sammen med idretten og NISO bør det tas initiativ
til en gjennomgang av toppidrettens vilkår med sikte på en reell forbedring for enkeltutøvere
bidra til at Norges rolle i internasjonal idrett ivaretas og utvikles.

Partiprogram 2017-2021 «Alle skal med»
IDRETT
Idrett gir livskvalitet og mestring for den enkelte. Å delta i organiserte idrettslag gir fellesskap
og opplevelser, og både organisert og egenorganisert idrett gir verdifull fysisk aktivitet.
Idrettsopplevelser er også en viktig bidragsyter for bedre integrering, folkehelse, sosial
utjevning og likestilling. Idrett, ikke minst toppidretten, byr på opplevelser som binder oss
tettere sammen, både lokalt og som land. Derfor er det viktig å sikre gode idrettstilbud som
er lett tilgjengelig for alle, særlig for barn og unge. Det er også viktig å sørge for at den
folkebevegelsen som idretten er, bygger på sunne, felles verdier i det norske samfunnet. 69
Mange ungdom slutter med organisert idrett når de kommer i ungdomsårene. Tilbudet om
breddeidrett er mangelfullt for denne aldersgruppa.
Arbeiderpartiet vil:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ruste opp og bygge flere idrettsanlegg, spesielt i områder med lav anleggsdekning
Videreføre ordningen med ekstra spillemidler i pressområder
Bevare og beskytte Norsk Tippings enerett og sikre at overskudd fra Norsk Tipping til
idrettsformål ikke går til kommersiell virksomhet
Sikre idrettslagene forutsigbarhet, blant annet gjennom full momskompensasjon
Forenkle idrettslagenes kontakt med offentlige myndigheter, gjennom bedre
koordinering og økt digitalisering fra det offentliges side
Støtte arbeidet mot doping og kampfiksing
Bidra til rekruttering og talentutvikling innen toppidretten
Bidra til breddeidretten for å sikre en god folkehelse blant barn og ungdom
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•
•
•
•

Sammen med idretten sørge for flere kvinner i lederposisjoner i idretten
Støtte opp om idretten som en viktig arena for inkludering og integrering
Gi personer med nedsatt funksjonsevne bedre aktivitetsmuligheter
Arbeide for ordninger med gratis utlån av utstyr og bruk av anlegg

FRIVILLIGHET
Frivillig innsats gjør samfunnet vårt rikere og fellesskapet mye sterkere. Frivilligheten utgjør
en selvstendig og særegen del av samfunnet. Den fyller en rolle hverken markedet eller det
offentlige kan fylle. Det gjelder innen omsorg, friluftsliv, integrering, folkehelse, kultur, idrett
og på andre områder. Vår politikk legger dette til grunn og sikrer frivilligheten god
finansiering, stor frihet og en betydelig plass i samfunnet.
Arbeiderpartiet vil:
•
•

•
•
•

Forenkle og samordne regelverk og støtteordninger slik at frivilligheten kan bruke
mer tid på aktivitet, medlemspleie og rekruttering
Sikre frivilligheten en finansiering med en høy andel frie midler, blant annet ved å
styrke momskompensasjonsordningen og ved at det meste av økningen i finansering
skjer gjennom tildeling av frie midler, ikke prosjektmidler
Opprette flere frivillighetssentraler og frivillighetsråd i kommunene
Arbeide for at alle kommuner har koordinatorer som bistår frivillig sektor
Samle alle tilgjengelige støtteordninger for frivillig sektor i en felles søkeportal
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