Venstre mener

Venstre har ikke svart på idrettens spørsmål om idrettspolitikk

Venstres stortingsvalgprogram for 2017-2021 «På lag med framtida»!
(endelig versjon er ikke klar ennå)
16 Mangfoldig og fritt kulturliv
All kultur er ytring. Et åpent og liberalt samfunn legger til rette for alle ytringsformer. Dette
er en viktig forutsetning for at åpne demokratiske samfunn skal fungere. Kultur fremmer
livskvalitet og menneskelig vekst. Teater, museer, bibliotek og andre kunst- og
kulturinstitusjoner er arenaer for dannelse og offentlig meningsutveksling. Ved å delta i
kulturlivet får vi erfaringer og kunnskap som gir oss forståelse om samfunnet. Derfor er
kulturpolitikken en viktig forutsetning for en opplyst offentlighet, og støtten til kulturlivet er
en viktig investering i demokratiet.
Idrett er en av våre viktigste massekulturer. Venstre har et mål om at alle innbyggere skal ha
et bredt spekter av lokalt forankrede aktivitetstilbud, både i regi av den frivillige,
medlemsbaserte idretten og gjennom muligheten for egenorganisert aktivitet. Vi vil bedre
vilkårene for å drive egenorganisert idrett ved å gjøre det enklere å arrangere stevner og
mesterskap, og ved at egenorganisert idrett får tilgang til offentlig finansierte anlegg.
Venstres kulturelle hovedmål er
•
•
•
•
•
•

sterke offentlige institusjoner som teater, bibliotek og muséer
et mangfoldig og bredt kulturliv gjennom desentralisering og tilrettelegging for
frivillighet • bedre vilkår for kunst- og kulturgründere
et bredt og inkluderende idrettsliv
bedre vilkår for egenorganisert idrett og frivillighet i idretten
sterke, frie medier
et sterkt kildevern

16.4 Bedre vilkår for idretten
“Venstre vil sikre at alle barn og unge har mulighet til å delta i idrett”
Idretten er vårt største frivillige fellesskap som skaper trivsel, sosiale nettverk og folkehelse.
Idrett er lek, samvær, integrering, dugnad, konkurranse og folkehelse. Venstre vil legge til
rette for frivillighet, idrett og friluftsliv i hele landet, og bidra til å fremme en sunn livsstil hos
befolkningen.
Det er et mål for Venstre at flere deltar i både organisert og egenorganisert aktivitet. Alle som
ønsker å drive idrett og fysisk aktivitet må få mulighet til det. Den offentlige støtten må i
sterkere grad kanaliseres til det lokale engasjementet og sikre mangfoldet av aktiviteter.
Venstre mener det er spesielt viktig å sikre at alle barn og unge har likeverdige muligheter til
å delta i de lokale idrettsaktivitetene. Venstre vil legge til rette for flere breddeidrettsanlegg
og sikre at nye idretter og aktiviteter sikres gode vekstvilkår.
Den organiserte idretten mottar betydelig offentlig støtte. Derfor har den et særlig ansvar for
å sikre at alle innbyggere har et bredt tilbud og at terskelen for deltakelse Venstres
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spille en enda viktigere rolle i dette arbeidet, og flere forsøk som Svømmeopplæring i
barnehagen bør prøves ut.
I dag har staten gjort frivillige lag og foreninger avhengige av tilskudd fra Norsk Tippings
spill. Overskuddet fra Norsk Tipping bør i stedet gå inn i statsbudsjettet, og tilskudd til
frivillighet og idrett fordeles innenfor ordinære budsjettrammer.
Venstre vil
•
•
•
•
•
•
•
•

sørge for at idrettstilbudet er bredt og mangfoldig
øke andelen av anleggsmidler som går til nærmiljøanlegg, folkehelsetiltak og
breddeidrett
bygge flere nasjonalanlegg for idretter som mangler dette
gjøre alle vesentlige anleggstyper berettiget til statlig tilskudd, uavhengig av idrett
utvikle Olympiatoppen som nasjonalt senter for trening og prestasjon
lage en nasjonal plan for toppidrettskompetanse innen ulike idretter ved de
videregående skolene og høgskolene
frigjøre kulturlivet, idretten og lag og foreninger fra Norsk Tippings spillepenger
gjennom finansiering over statsbudsjettet
gjennomgå og bedre vilkårene for egenorganisert idrett

16.5 Frivilligheten sikrer bredde og mangfold
“Venstre vil satse på frivilligheten”
Frivillighet er bærende i norsk kulturliv. Svært mange gjør en frivillig innsats som deltaker i
det lokale revylaget, i fotoklubben, i skolekorpset, kor, dansegrupper og teatergrupper.
Halvparten av befolkningen i Norge engasjerer seg i ulike former for frivillig arbeid, og det
gjør at Norge har et levende kulturliv. Gjennom frivilligheten får vi et bredere og mer
mangfoldig kulturtilbud som bidrar til utvikling av kreativitet og skaperkraft.
Venstre vil
•
•
•
•

legge til rette for flere møteplasser og lokaler til kulturarbeid for frivillige aktører
forenkle registreringsordninger og krav til frivillige organisasjoner og lag
legge til rette for frivillig bredde og mangfold gjennom gode støtteordninger
trappe opp momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner til 100
prosent, og vurdere en tilsvarende momskompensasjonsordning for frivilligeide bygg
som idrettsanlegg
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