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Her er Høyres svar på spørsmål om idrettspolitikk  
 
FANESAK 1: 
Én milliard årlig til breddeanlegg i hele Norge 
I Norge har vi en glimrende ordning til å finansiere bygging av idrettsanlegg.  Spillemidlene 
virker som en katalysator for anleggsbygging all den tid pengene fra Norsk Tipping blir både 
en toppfinansiering og en kvalitetssikring.  Likevel er det ikke tilstrekkelig med penger i 
ordningen, verken til at ordningen sikrer lik dekning i hele landet eller til å ivareta behovet 
for idrettsanlegg. Det gjelder både for den organiserte idretten og for de egenorganiserte som 
også er aktive i anlegg bygget over spillemidlene. 

Våre 11 500 idrettslag drømmer om én milliard kroner i året på statsbudsjettet for å støtte 
bygging av breddeidrettsanlegg over hele landet. 

1. Ser ditt parti behovet for en anleggsfinansiering der kommuner og idrettslag ikke 
må vente i flere år for å kunne realisere sine planer for idretts- og 
nærmiljøanlegg? 

 . For Høyre er det viktig med forutsigbarhet og stabile ordninger for bygging 
av idrettsanlegg, og gjennom spillemidlene har idretten fått en stabil og 
økende sum til anlegg de siste årene. Fordi anlegg bidrar til viktig aktivitet 
gjennomførte Høyre i regjeringen den viktige og avgjørende omleggingen 
tippenøkkelen som gir idretten nå 64 prosent av overskuddet fra Norsk 
Tipping. Det bygges mange gode idrettsanlegg med dagens ordning og på 
grunn av økningen, også fordi idrettslagene vet at finansieringen kommer. 
Med Høyre i regjering har ventetiden også gått ned, og Høyre ønsker å 
fortsette satsingen på idrettsanlegg gjennom dagens ordning.    

2. Vil dere være med på å sette av penger på statsbudsjettet som supplement til 
spillemidlene? 

 . Idretten har i dag en god og forutsigbar finansieringsordning som er i en 
særstilling. Hvorvidt det skal settes av mer penger til idretten enn de 
rekordhøye overføringene på kr 2,6 mrd, er et budsjettspørsmål.   

3. Vil dere være med på å sette av én milliard årlig til å bygge breddeidrettsanlegg i 
hele landet? 

 . Se svar på pkt 2 over. 
4. Vil ditt parti bidra til systematisk å redusere de regionale forskjellene i 

anleggsdekningen slik at alle, uavhengig av bosted, skal få god tilgang til idretts- 
og nærmiljøanlegg?  

 . For Høyre er det et viktig prinsipp at lokale prioriteringer skal ligge til 
grunn for anleggsutviklingen. Det er lokalt man kjenner behovene, og 
møter engasjementet. Tildelingen skjer, og må skje, på grunnlag av de 
initiativ og konkrete anlegg som etableres i hver region.  

5. I utgangspunktet var finansieringen av idrettsanlegg tenkt fordelt med en tredel 
over spillemidlene, en tredel fra kommunene og en tredel fra dugnad.  I dag er 
spillemidlenes andel ca. 22 prosent. Hva er en rimelig andel av finansieringen 
over spillemidlene etter din mening? 

 . Andelen på 22 prosent er en gjennomsnittsutregning. Med dagens ordning 
har staten anledning til å gi høyere andel spillemidler til noen. Høyre 
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mener dette gir fleksibilitet og er et godt virkemiddel for å utløse prioriterte 
anlegg.  

6. Vil dere bidra til at spillemidlenes andel av finansieringen økes til 30 prosent ved 
bygging av idretts- og nærmiljøanlegg? 

 . Dette har ikke Høyre tatt stilling til.  
7. Vil ditt parti støtte 'gratis-prinsippet' om at idrettslag ikke skal betale for leie av 

idrettsanlegg ved trening for idrettslagets barne- og ungdomsgrupper? 
 . For Høyre er lokalt selvstyre viktig, og det må være opp til kommunene selv 

å bestemme hvem de ønsker å ta leie fra.  
8. Er 'gratis-prinsippet' et godt prinsipp? 

 . Driften av idrettshaller, gymsaler, skoler og andre anlegg må finansieres, og 
det må være opp til kommunene å finne en fornuftig løsning på det. 
Eventuelle leiekostnader må også sees opp mot de øvrige støtteordninger i 
den enkelte kommune. 

9. Vil ditt parti at Kulturdepartementet og idretten i fellesskap skal lage flere 
nasjonale føringer for prioriteringen for hvilke anleggstyper som bygges eller 
mener dere at dette bør styres lokalt?  

 . Det er viktig at nasjonale føringer gir forutsigbarhet i lokal og regional 
planlegging og bygging av anlegg, men disse må legge grunnlag for, og ikke 
overprøve regionale prioriteringer. 

10. Vil dere gi støtte til nasjonalanlegg over statsbudsjettet? 
 .  Nasjonale anlegg for de forskjellige idretter vil ha svært forskjellige behov 

og utfordringer. Det vil være naturlig å vurdere dette fra anlegg til anlegg, 
og som et resultat av dette vurdere om noe er naturlig å finansiere utenom 
dagens system. 

11. Vil ditt parti støtte utviklingen av et nytt og større toppidrettssenter slik at det blir 
i stand til å kunne gi et tilbud på et høyt nivå? (Campus Sognsvann)  

 . Det er idrettens selv som må gjøre sine prioriteringer og satsinger på 
toppidrett. Det har vært en tydelig og offensiv satsing på toppidrettssentre 
de siste årene innenfor de rammer spillemidlene har gitt.  

 
FANESAK 2: 
Fjern skattelegging på frivilligheten 
Innføringen av ordningene med merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner er 
meget gode og rettferdige ordninger. Det er og blir urimelig at frivillige organisasjoner skal 
betale moms for de samme varer og tjenester der kommuner har fritak og private får full 
refusjon.  Ordningen med momskompensasjon for idrettslag som bygger egne anlegg, har 
årlig blitt «fylt opp» i revidert budsjett slik at det i realiteten er full kompensasjon.  
Kompensasjon for varer og tjenester utgjør i dag i overkant av 1,2 milliarder kroner, mens det 
reelle behovet er ca. 1,7 milliarder kroner. 
 
Norsk idrett ønsker seg en tilslutning til et prinsipp om at idrett og frivillighet ikke skal 
‘beskattes’ gjennom å måtte betale merverdiavgift på varer og tjenester. 
 

1. Er ditt parti enig i prinsippet om at innbetalt merverdiavgift for frivillig virke skal 
kompenseres fullt ut? 

 . Merverdiavgiftsordningen for frivillige organisasjoner er den største 
tilskuddsordningen til frivillig sektor over statsbudsjettet noensinne og er i dag på 
1,3 mrd. kroner. Dagens ordning er særlig tilpasset små organisasjoner og lag som 
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ikke har administrative ressurser slik at disse kan prioritere aktivitet. Høyre har 
forbedret ordningen gjennom å øke ordningen med 350 millioner kroner denne 
perioden. Kulturdepartementet vil i løpet av høsten sende forslag til justeringer i 
ordningen for å sikre at denne blir enda mer treffsikker.  Dagens ordning er 
etablert i samarbeid med frivilligheten, og en rettighetsbasert ordning vil kreve 
mer byråkrati og en endret praksis i hele frivillighetsområdet. Sammen med en 
samlet komité, fremmet Høyre forslag om å be regjeringen styrke 
momskompensasjonsordningen til frivillige organisasjoner gjennom en 
opptappingsplan og utvikling av ordningen som sikrer at midlene kommer 
organisasjoner som er basert på frivillighet til gode. 

2. Vil dere bidra til at summen som årlig avsettes til kompensasjon for vare- og 
tjenestemoms, kompenserer frivillighetens kostnader fullt ut?  

 . Høyre har økt ordningen med 350 millioner kroner denne perioden, noe som er et 
klart signal om at en vil fortsette å styrke ordningen. 

3. Vil dere sørge for at ordningen med merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av 
idrettsanlegg forblir en forutsigbar ordning som gir full kompensasjon? 

 . Med Høyre i regjering har det blitt gitt full momskompensasjon til bygging av 
anlegg fire år på rad. Gjennom å endre søketidspunkt er det også lagt praktisk til 
rette for at dette kan følges opp i kommende år.  

I forkant av at statsbudsjettet 2017 ble vedtatt kom Skatteetaten med en presisering av 
kravene til beregningsenhet for grensebeløp for skatteplikt og plikt til arbeidsgiveravgift. 
Fra 1.1.2018 vil grensebeløpene gjelde for den juridiske enhet, altså fleridrettslaget, og ikke 
per undergruppe, slik tidligere praksis har vært.  Det betyr at fleridrettslag, som for 
eksempel Kjelsås IL med åtte forskjellige grupper (allidrett for barn, fotball, håndball, 
basketball, langrenn, alpint, orientering og idrett for utviklingshemmede), vil måtte betale 
‘skatt’ på dugnad ettersom grensebeløpene i praksis vil reduseres til 1/8. For fleridrettslag 
vil denne presiseringen, i tillegg til å ha en økonomisk konsekvens, kunne få organisatoriske 
konsekvenser for idretten. 

4. Vil ditt parti sørge for at dugnadsinnsats ikke ‘skattlegges’ på denne måten? 
5. Vil ditt parti sørge for at ordningen for skatteplikt og plikt til å betale arbeidsgiveravgift 

enten går tilbake dit den var – og slik den fortsatt er for beregning av moms – eller at 
innslagspunktet økes drastisk? 

 . Høyre vil ha en gjennomgang av disse ordningene slik at frivillighet og 
dugnad som hovedregel ikke skattlegges, men også ha klare regler som gjør 
at ikke frivillighet kan organiseres på uvante måter for å unngå å bidra til 
fellesskapet når det er naturlig.  

 
FANESAK 3: 
Styrk idrettslagene 
Noe av det viktigste for idrettslagene og frivilligheten er å få muligheten til å drive mest mulig 
med idrett – selve årsaken til at idrettslaget finnes – og ikke med søknader, rapportering, 
pengeinnsamling osv.  Etter idrettens mening må det være myndighetenes oppgave å 
understøtte frivilligheten, ikke erstatte den. 
 
Pengestrømmene i norsk idrett: Den totale inntektsstrømmen til norsk idrett var i 2015 på 
21,6 mrd kroner. Spillemidlene utgjorde 2,26 mrd, eller i underkant av 10 prosent av 
inntektsstrømmen, og bidragene fra fylker og kommuner utgjorde om lag 28 %.  Norsk idrett 
får ingen penger over statsbudsjettet til idrettsformål, men får, i likhet med frivilligheten for 
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øvrig, kompensert deler av merverdiavgiften til varer og tjenester og til bygging av 
idrettsanlegg.  
 
Idretten ønsker seg en stat og kommuner som ser verdien i den innsatsen som legges ned og 
som gjør hverdagen enklere for idrettslagene. 
 
1. Hva tenker ditt parti om graden av statlig ‘styring’ av frivillige medlemsorganisasjoner? 

a. Høyre ønsker ikke å regulere frivilligheten, men støtte om opp egenarten og 
drivkraften gjennom å gi frivilligheten handlingsrom, forutsigbarhet og 
tilrettelegge for vekst nedenfra.  

2. Kan dere klargjøre deres syn på idrettens rett til å være uavhengig, frittstående og 
selveiende? 

a. For Høyre er idretten en del av den norske frivilligheten, og dermed skal den være 
uavhengig og frittstående. Høyre ønsker et samspill med frivilligheten som preges 
av forutsigbarhet, åpenhet og tillit.  

3. Vil ditt parti sørge for at døve og hørselshemmede som har behov for tolketjenester på 
kveldstid og på fritidsreiser, inkludert deltakelse på idrettsarrangement til utlandet, skal 
få det? 

a. Høyre mener det er naturlig at denne gruppen får hjelp til sine aktiviteter på lik 
linje med andre tilbud. Idretten selv har også mulighet for støtte til dette. 

4. Vil ditt parti sørge for at de som har behov for ledsager-, fritids- og 
støttekontaktordninger for å være aktive, skal få det? 

a. Innenfor de etablerte ordninger er det viktig at fysisk aktivitet er et prioritert 
tilbud. 

5. Hvordan vil ditt parti hjelpe idretten til å nå ulike målgrupper i samfunnet (flyktninger, 
asylsøkere, mennesker med nedsatt funksjonsevne, barn i lavinntektsfamilier osv)? 

a. Idretten er i seg selv en stor integreringsarena, og har mange konkrete tiltak for å 
inkludere disse gruppene. Høyre har i regjering bidratt til idrettens eget 
flyktningefond, støtteordning for inkludering i idrettslag, og egne midler for støtte 
til barn fra lavinntektsfamilier.  

6. Vil ditt parti gjøre det lettere for idretten å være vertskap for store idrettsarrangement? 
a. Høyre har programfestet for 2017-2021 å legge til rette for internasjonale 

idrettsarrangementer i Norge. Hovedlinjen i norsk idrettspolitikk er å gi støtte til 
anlegg, men Høyre har i regjeringen også gitt støtte til X Games, EM i vektløfting 
og flere internasjonale sykkelritt. Høyre har i regjering i tillegg lagt frem en 
reiselivsmelding der arrangementsturisme trekkes frem for å få flere 
internasjonale idrettsarrangement og mesterskap til Norge..  

7. Vil ditt parti sørge for at kommunene har tilstrekkelige ressurser tilgjengelig til 
støtteordningen som skal gi barn og ungdom mulighet til deltakelse i fritidsaktiviteter, 
inkl idretten?  

a. Alle barn skal ha rett til å delta i en idrettsaktivitet. Høyre i regjering har fått på 
plass at alle barn har krav på en fritidsaktivitet i uken. I tillegg er 
kommuneøkonomien blitt bedret i de årene Høyre har vært i regjering. 
Kommunene bør prioritere barns og ungdoms fritidsaktiviteter, men dette må 
avgjøres lokalt. 

8. Vil ditt parti være enig i at dekking av treningsavgift i idrettslaget inngår i ovennevnte 
støtteordning? 

a. Hvordan lokale støtteordninger gjennomføres og hva ordningene omfatter må 
avgjøres lokalt. 

9. Vil ditt parti sørge for at det etableres ordninger for utlån av idrettsutstyr i alle 
kommuner?  
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a. Utlånsordninger for idrettsutstyr er et viktig tiltak for at alle skal ha anledning til 
å delta i idrettsaktiviteter, og Høyre mener det er viktig at utlån av utstyr er 
tilgjengelig og tilpasset behovene i den enkelte kommune.  

10. Vil ditt parti bidra til at prosjekter som over tid har vist seg å fungere kan slippe å forbli 
prosjekter i evighet?  

a. Det er viktig at alle prosjekter som er ment å skulle vare over lengre tid evalueres 
grundig, og at om prosjektet skal avsluttes eller bli permanent må avklares. Noen 
tiltak egner som prosjekter også over tid, avhengig av hvilken 
organisasjonsstruktur det er knyttet opp mot. 

11. Vil ditt parti bidra til å redusere byråkratiet for idrettslagene gjennom enklere søknads- 
og rapporteringsrutiner der det det er mulig?  

a. Ja, og regjeringen har blant annet bidratt til dette gjennom utvidelse og økt 
tilgjengelighet til Frivillighetsregisteret. Vi vil også se på hvordan vi kan forenkle 
krav til søknad og rapportering, spesielt tilpasset små idrettsforbund. 

12. Store idrettsarrangement gir en rekke ringvirkninger for lokalt næringsliv og for 
kommunene/regionene som er vertskap, og for å få store idrettsarrangementer til Norge 
kan ikke idretten ta hele regningen. Vil ditt parti gjøre det lettere for idretten å være 
vertskap for store idrettsarrangement? 

a. Ja, dette er veldig viktig. Høyre er bevisst vekselvirkningene mellom frivillighet og 
næringsliv. Både lokale og nasjonale myndigheter må bidra til å stimulere til 
dette. Høyre ønsker å forenkle vilkårene for idretten, og er opptatt av å 
tilrettelegge for reiseliv både nasjonalt og lokalt hvor idrettsarrangementer spiller 
en viktig rolle. Dette arbeidet ønsker vi å følge opp videre i neste periode, hvor vi 
også har programfestet at vi vil tilrettelegge for internasjonale 
idrettsarrangementer i Norge.  

ANDRE TEMAER SOM ER VIKTIGE FOR IDRETTEN: 

Én time daglig fysisk aktivitet for alle skoleelever 
Fysisk inaktivitet er i ferd med å bli en av samfunnet store helseutfordringer. Å øke fysisk 
aktivitet i samfunnet er en oppgave som er for stor til å løses med holdningskampanjer alene.  
Til tross for at idretten kun har ansvar for sine medlemmer, viser idrettsbevegelsen i praksis 
at den ønsker å bidra til et mer fysisk aktivt samfunn.  

Den arenaen som når alle barn og ungdommer er skolen.  Idretten er kjent med at det foregår 
flere vellykkede prosjekter som tar sikte på å få til én time daglig fysisk aktivitet for alle 
skoleelever. Mange idretter og mange idrettslag kan også direkte bidra inn i skolens eller 
skolefritidsordningens tilbud, som for eksempel at svømmeklubbene i Bergen har tatt og har 
levert strålende når det gjelder det lovpålagte kravet om svømmeopplæring i skolen. 

I tillegg til helsegevinsten er det vist at daglig fysisk aktivitet også hjelper på 
skoleprestasjonene. Idretten ønsker seg et fysisk aktivt samfunn der alle skoleelever får én 
time daglig fysisk aktivitet, ledet av kompetent personell. 

1. Vil ditt parti gå inn for prinsippet om én time daglig fysisk aktivitet på alle trinn i 
grunnskolen? 

2. Vil dere jobbe for en gradvis innføring av dette prinsippet? 
3. Vil dere invitere idretten og andre frivillige organisasjoner inn som bidragsytere til å få 

realisert mer fysisk aktivitet i skolen? 
4. Ønsker ditt parti å øke antall kroppsøvingstimer i skolen? 
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• Svar på alle fire spørsmål: Høyre har programfestet at det bør være mer fysisk 
aktivitet i skolen, og at gode eksempler på aktiviteter bør spres mellom skolene og 
kommunene. Mange skoler har innført fysisk aktivitet i skole hver dag eller flere 
ganger i uken.  

 
Toppidrettens rammevilkår 
Å være toppidrettsutøver på internasjonalt nivå er en heldagsjobb. Svært mange norske 
toppidrettsutøvere kan ikke leve av idretten, da deres idrett ikke er interessant for sponsorer 
eller at utøveren ikke får tilstrekkelig med premiepenger. Skal Norge fortsatt hevde seg i 
idretter der utøverne ikke er kommersielt interessante, må det legges til rette strukturer og 
kanskje ressurser som sikrer muligheten for satsing på idretten sin, eventuelt i sammenheng 
med utdanning eller arbeid. 

Norges idrettsforbund ser for seg slike eventuell ordninger kun skal gjelde for de ytterst få 
som har status som toppidrettsutøvere av Olympiatoppen. 

1. Kan ditt parti tenke seg å gjøre det enklere å kunne kombinere toppidrett med 
utdanning? 

 . Ja. Høyre har programfestet for 2017-2021 at vi vil legge til rette for at 
toppidrettsutøvere kan ta utdannelse ved siden av sitt utøverskap. 

2. Vil dere kunne forlenge godkjent studietid for toppidrettsutøvere slik at de ikke mister 
retten til stipend fordi deres studietid blir forlenget? 

 . Dette bør vurderes som en helhet i tilretteleggingen for toppidrettsutøvere. 
3. Vil dere være med på å jobbe fram en standardisert og allmenngyldig ordning for 

tilrettelegging av studieløp for toppidrettsutøvere slik at det blir lik praksis fra 
utdanningsinstitusjon til utdanningsinstitusjon? 

 . Dette bør vurderes som en helhet i tilretteleggingen for toppidrettsutøvere. 
4. Vil ditt parti kunne gå inn for statlige stipender til toppidrettsutøvere med lave 

markedsinntekter slik at de kan fortsette toppidrettskarrieren lenger? 
 . Høyre er åpen for å vurdere alle tiltak for å gjøre hverdagen til toppidrettsutøvere 

enklere og at flere kan konsentrere seg om idrettskarrieren sin. Dette har ikke 
vært en del av Høyres idrettspolitikk. 

5. Vil dere avsette mer penger i budsjettet til slik at det skal bli enklere å kunne kombinere 
yrkesfaglig studieretning på videregående skole med forberedelser til toppidrett? 
(elevplassene er dyrere enn ved allmennfaglig studieretning) 
• Høyre har programfestet for 2017-2021 at vi vil legge til rette for at toppidrettsutøvere 

kan ta utdannelse ved siden av sitt utøverskap. Og fagopplæring er like viktig 
som universitetsutdanning – mesterbrev er like bra som mastergrad. 
Høyre er derfor åpen for å vurdere alle tiltak for å gjøre hverdagen til 
toppidrettsutøvere enklere og at flere kan konsentrere seg om idrettskarrieren sin. 

 
Høyres partiprogram for 2017-2021: Vi tror på Norge  
Kultur, idrett og mangfold  
Høyre ønsker et inkluderende og mangfoldig kultur- og idrettsliv.   

Kultur, idrett og frivillig deltagelse beriker menneskers liv. Kunst og kultur forankrer oss i vår 
felles historie, utfordrer oss og åpner opp for det ukjente. Høyre ønsker et kulturliv preget av 
nyskaping, kvalitet og talentutvikling. Høyres hovedmål er sterke kulturinstitusjoner, økt 
mangfold av aktører og god talentutvikling. Den norske kulturarven må sikres.  
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Idretten er Norges største folkebevegelse, og bidrar til god folkehelse, deltagelse og 
inkludering. Frivilligheten skaper lokalt engasjement og fellesskap. Høyre ønsker å legge til 
rette for størst mulig frivillig engasjement i idrett og kulturliv. Gjennom frivilligheten oppnår 
vi sosial tillit, inkludering og hverdagsintegrering. Økonomisk situasjon og sosial bakgrunn 
skal ikke være til hinder for deltagelse og frivillig innsats.   

Levedyktige og uavhengige medier er en forutsetning for demokratiet. Høyre ønsker en 
omlegging av mediepolitikken for å sikre at allmennkringkastingsrollen ivaretas, og at 
kommersiell nyhetsproduksjon også er mulig i fremtiden. 

Idrett, frivillighet og deltagelse for alle  
Høyre ønsker å bygge opp under den frivillige innsatsen og sikre gode rammevilkår for 
idretten.  

Høyre respekterer frivillige organisasjoners uavhengighet, og anerkjenner det verdifulle 
arbeidet de som uavhengige organisasjoner tilfører fellesskapet. Høyre vil bygge opp under 
det frivillige arbeidet og sikre gode rammevilkår for idretten. Gjennom deltagelse i idrett, 
friluftsliv og annen frivillighet skapes engasjement, integrering og styrking av det lokale 
demokratiet. Idrett, friluftsliv og annen frivillighet gir positive opplevelser og bidrar til å 
forbedre folkehelsen.   

For Høyre er det et vesentlig mål at alle skal ha et godt og variert tilbud for å kunne delta i 
lokalsamfunnet, uavhengig av bosted eller funksjonsevne. Staten bør legge til rette for det 
private og ideelle engasjement gjennom gode og fleksible rammebetingelser. Det norske 
demokratiet og selvstyret er avhengig av engasjement og sterke lokale institusjoner. Høyre 
mener idrett på høyt nivå er viktig for å stimulere og motivere til interesse på amatør- og 
grasrotnivå. Det må sikres gode rammebetingelser for både den organiserte og den 
egenorganiserte idretten, samtidig som eliteidretten må gis tilstrekkelig støtte.   

Høyre vil:  

• Gjennomføre en forenklingsreform for frivilligheten.  
• Legge til rette for at flere deltar i friluftslivsaktiviteter, i samarbeid med frivillige 

organisasjoner, idrettslag og andre relevante aktører.   
• Sikre gode og forutsigbare ordninger med momskompensasjon for frivillige 

organisasjoner.  
• At en størst mulig andel av idrettsfinansieringen skal gå til aktivitet og ikke til 

administrasjon.  
• Bedre ledsagerordningene for synshemmede og andre grupper som trenger ledsagere 

for å drive sin idrett.  
• Ha nulltoleranse for mobbing og trakassering i idrett og i fritidsaktiviteter.  
• Legge til rette for at flere jenter med minoritetsbakgrunn deltar i organisert idrett.  
• Utvide Lotteritilsynets hjemler for å kunne forfølge brudd på 

markedsføringsbestemmelsene.   
• Beholde enerettsmodellen for pengespill.  
• Legge til rette for internasjonale idrettsarrangementer i Norge.  
• Arbeide for økt mangfold i norsk idrett, også på ledelsesnivå.  
• Legge til rette for at toppidrettsutøvere kan ta utdannelse ved siden av sitt utøverskap. 


