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MDG har ikke svart på idrettens spørsmål om idrettspolitikk  
 
 
MDGs politiske program for 2017-2021 (endelig versjon er ikke klar ennå) 

KULTUR 
  
Det grønne samfunnet må ha et rikt kulturliv. Kultur uttrykker og skaper tilhørighet og 
livskvalitet og bidrar til forståelse av både individ og samfunn. Det er avgjørende å gi 
immaterielle verdier, som kultur, større plass i økonomien på bekostning av ressurskrevende, 
materielt forbruk. Kultur bidrar til identitet, forsoning, fremskritt og utvikling. De Grønnes 
kulturpolitikk skal stimulere skaperkraft og engasjement. Vi skal ta vare på og dyrke kultur 
slik at vi får glede av mangfoldet vårt, i språk, historie, næring og kunst. 
  
Kulturarven vår har egenverdi som kunnskaps- og opplevelseskilde. I det grønne skiftet 
bidrar kulturarven til grønne arbeidsplasser som styrker samfunnet vårt. Kulturarv er en lite 
utnyttet ressurs i mange sammenhenger. Økende interesse for lokalt produsert mat og drikke 
viser hvilket potensial kulturarven har for bærekraftig næringsutvikling. 
  
Lokalsamfunn må gis vilkår for å utvikle sin kulturelle egenart. Kultur må verdsettes og sikres 
finansiering, utdannings- og arbeidsmuligheter i byer og i distriktene. Norske minoriteters 
språk og kulturutøvelse må sikres gjennom særskilte tiltak. Norsk kultur er også nærhet til 
naturen og opplevelser i friluftsliv, idrett og frivillighet. De Grønnes kulturpolitikk vil støtte en 
kultur som er ulik for hver enkelt av oss og i stadig endring. 
  
Hele samfunnet forvalter kulturen vår. Skoler, frivillige lag og mange organisasjoner legger til 
rette for at alle kan skape og dele kulturopplevelser. De Grønne vil løfte amatører og det 
frivillige arbeidet som legges ned i idrett, friluftsliv og kultur. 
 
FRILUFTSLIV OG IDRETT 
Friluftsliv og idrett er en kilde til fysisk aktivitet, rekreasjon og opplevelser. Dette er en viktig 
motvekt til en stadig mer stillesittende livsstil. De Grønne vil satse på friluftsliv og idrett for å 
fremme helse og livskvalitet for den enkelte og for å styrke folkehelsen. Idrettsbevegelsen 
fremmer samarbeid, mestring og inspirerer individet til å strekke seg etter nye mål. Den 
samler mennesker på tvers av generasjoner og favner mangfoldige interesser fra ballspill til 
e-sport. Idretten må være tilgjengelig med lave kostnader som gir alle mulighet til å delta. 
  
Gjennom friluftsliv fremmes nærhet og forståelsen for menneskets avhengighet av naturen 
og nødvendigheten av bærekraftig utvikling. Utvikling av friluftslivstilbud er også verdifullt for 
reiseliv og stedstilhørighet, og er sentralt for å integrere nye innbyggere. 
  
De Grønne vil ta vare på og styrke tilgangen til natur og friluftsliv, som er en viktig del av 
norsk kultur. Allemannsretten må bevares og frivillighetsarbeid må støttes. Friluftslivet må 
være lett tilgjengelig. Målet med grønn friluftspolitikk er å ta vare på naturmangfoldet slik at 
det kan gi naturopplevelser og glede til dagens og fremtidens generasjoner. 
  
  
  
De Grønne vil: 

• Grunnlovsfeste allemannsretten og verne om prinsippet om at ferdsel i utmark skal 
være gratis. 
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• Innføre en nærnaturlov for varig å verne områder for friluftsliv og naturopplevelser der 
folk bor. 

• Endre reglene for motorferdsel i utmark til kun å tillate nytteformål, slik at hensyn til 
plante-, dyre-, og friluftslivet settes først. 

• Stramme inn praktiseringen av strandsonevernet og sikre allemannsretten i 
strandsonene. 

• Lage og gjennomføre en handlingsplan for bærekraftig turisme i Norge i samarbeid 
med natur- og friluftsorganisasjoner, reiselivsnæringen, kommuner, lokale 
matprodusenter og lokale kulturinstitusjoner, lag og foreninger. 

• Legge til rette for et mangfold av rimelige idretts- og fritidstilbud for barn og unge. 
• Prioritere investeringer i anlegg for breddeidrett, og ta vare på eksisterende anlegg 

fremfor å bygge nye. 
• Gi kultur- og friluftstiltak en større andel av spillemidlene fra Norsk Tipping. 
• Øke støtten til organisasjoner og kommuner som driver med dele- og utlånsordninger 

av hytter, frilufts- og idrettsutstyr. 
• Legge til rette for økt bruk av naturen på offentlige institusjoner som skoler og 

omsorgssentre ved å gjøre uteområder egnet for aktivitet og naturopplevelser. 
• Utvide aldersgrensen for gratis innlandsfiske til 18 år. 
• Styrke barn og unges kunnskap om natur og friluftsliv ved å øke bevilgningen til Den 

Naturlige Skolesekken og forsterke ute- og friluftslivsundervisningen i skolen. 
• Innføre ei ordning med rabatterte kulturkort for barn og unge over hele landet. 
• Støtte miljøvennlige alternativer til kunstgress ved utbygging av utendørs idretts- og 

aktivitetsanlegg. 
  
SIVILSAMFUNN OG FRIVILLIGHET 
Frivilligheten og sivilsamfunnet bringer folk sammen, knytter bånd mellom mennesker og er 
et viktig bidrag til livskvalitet og kunnskap. Frivillige og ideelle organisasjoner er dessuten en 
viktig del av velferdstilbudet. Frivilligheten i Norge er en enorm ressurs for samfunnet og 
demokratiet som De Grønne vil støtte opp om og styrke. 
  
Større tillit til sivilsamfunnet betyr desentralisering av makt, fra staten til kommunene, og fra 
kommunene til bydeler, nærmiljøer og grender. De Grønne vil jobbe for at flere engasjerer 
seg frivillig, sikre gode arbeidsvilkår for de frivillige organisasjonene og samtidig sikre deres 
uavhengighet av staten. 
  
De Grønne vil: 

• Være pådriver for at det frivillige arbeidet og sivilsamfunnet har gode og forutsigbare 
vilkår. • Satse mer på frivillighet og samarbeid mellom det offentlige og sivilsamfunnet 
for å supplere og styrke kulturtilbudet og velferdstjenester. 

• Sikre mer langsiktighet i støtte til sivilamfunnsorganisasjoner og redusere statlige føringer på 
hva pengene skal brukes til, samt reversere krav til høyere egenandel ved prosjektstøtte. 

• Sikre lokale og regionale organisasjoner større mulighet til å påvirke Stortingets 
beslutninger i relevante saker. 

• Gi frivillige organisasjoner fullt fradrag for merverdiavgift. 
• Øke skattefradraget for gaver til frivillige organisasjoner. 
• Forenkle lover, regler og rapporteringskrav som gjelder frivilligheten. 
• Utvide ordningen med tilskudd til organisasjoner som bidrar til integrering i 

kommunene. 
• Legge til rette for frivillige og ideelle aktører i offentlige anbudsprosesser. 
• Stimulere til flere innovasjonssentre ved universitetene som kan samarbeide med 

lokale og regionale aktører om sosialt og grønt entreprenørskap. 
 
FORERENSING OG MILJØGIFTER 
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De Grønne vil: 

• Redusere bruk og spredning av helse- og miljøskadelig mikroplast fra kilder som bildekk, 
tekstiler, maling, hudpleieprodukter og vaskemidler, samt fase ut gummigranulat på 
kunstgressbaner i samarbeid med næringslivet og idretten. 

 


