
 
 
 
 

 
 

Stortinget 
Utdannings- og forskningskomiteen 

18. oktober 2022 

 
Notat fra Norges idrettsforbund til høringen vedr. statsbudsjettet 2023 
 
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har som mål å skape 
idrettsglede for alle. Idrettsbevegelsen er i all hovedsak bygget på frivillighet, og vi er stolt av at det 
skapes idrettsaktivitet i hele landet for både store og små. For å fortsette dette arbeidet er det 
avgjørende at idrettslag får trygge og forutsigbare rammer fra Stortinget. 
 
Økt fysisk aktivitet i skolen  
 
NIF er skuffet over at regjeringens ambisjoner fra Hurdalsplattformen om økt fysisk aktivitet i 
skolen ikke svares ut i budsjettforslaget. 
 
Stortinget har tidligere fattet et anmodningsvedtak om innføring av én time daglig fysisk aktivitet 
for alle elever i grunnskolen, et vedtak som ikke har blitt fulgte opp helt ut. NIF ønsker at tiltaket 
blir gjennomført. Skolen er det eneste stedet hvor man når alle barn og dermed har muligheten til å 
sikre deres nødvendige fysiske aktivitet for å opprettholde god fysisk helse. Pandemien har vist oss 
at noe av det mest verdifulle vi har, er en frisk og motstandsdyktig befolkning. Én times fysisk 
aktivitet daglig kan også bidra til et varig ønske om å delta aktivt i idretten gjennom hele 
oppveksten.  

NIF er enig i at skoler skal ha valgfrihet når det gjelder metodikk og hvordan fysisk aktivitet skal 
gjennomføres i praksis. Likevel må det komme klare føringer og forventninger fra myndighetene 
om at kommunene og skolene følger opp dette lokalt. NIF har merket formuleringene i 
Hurdalsplattformen om en «gradvis innføring av et daglig sunt, enkelt skolemåltid og daglig fysisk 
aktivitet i skolen, med frihet for skolene til å organisere dette selv», og håper regjeringen følger opp 
dette i budsjettbehandlingen.   

NIF ber også om at skolene får midler til å styrke lærernes kompetanse når det gjelder å planlegge 
og gjennomføre en ordning med én times daglig fysisk aktivitet i skolen. Fysisk aktiv læring som 
metode i undervisningen, må innføres på linje med digitale verktøy og annen metodikk i skolen, 
spesielt som en del av det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring.  

Innføring av daglig fysisk aktivitet i skolehverdagen er også viktig med tanke på iverksettingen av 
den tverrdepartementale handlingsplanen for fysisk aktivitet 2020-2029, Sammen om aktive liv. 

• Norges idrettsforbund ber regjeringen sikre en innføring av daglig fysisk 
aktivitet i skolen.  

• Norges idrettsforbund ber om at det gjennomføres en utredning av 
utfordringer og muligheter når det gjelder barrierer og muligheter for 
innføring av én time daglig fysisk aktivitet over hele landet.   

• Norges idrettsforbund ber regjeringen om at skolesektoren får ressurser slik 
at lærere gis en reell mulighet til etter- og videreutdanning i fysisk aktiv 
læring som metode. Utdanningsinstitusjoner må gi lærerstudenter opplæring 
i fysisk aktiv læring som metode. 

 



 
 

Toppidrett (kap. 228, post 79) 

Departementet foreslår 77,7 mill. kroner til posten i 2023, noe som er en reduksjon fra 2022 (79,4).  
 
I budsjettet skrives det at: «Skular med tilbod om toppidrett som er godkjende av Olympiatoppen, 
blir ikkje automatisk omfatta av ordninga med særskilt toppidrettstilskot. I 2021 blei tre private 
vidaregåande skular godkjende som toppidrettsgymnas av Olympiatoppen: Norges 
Toppidrettsgymnas Bergen, Wang Romerike og Metis videregående skole i Bergen.  
Desse skulane mottek ikkje toppidrettstilskot. Ordninga omfattar heller ikkje fylkeskommunale 
tilbod med toppidrett som er godkjente av Olympiatoppen. Departementet vil fram mot 
statsbudsjettet for 2024 vurdere tilskotet til toppidrett. Vurderinga vil omfatte offentlege tilbod om 
toppidrett, inkludert landslinjer. På grunnlag av dette vil det bli vurdert om fleire skular skal takast 
inn i ordninga med tilskot til toppidrett.» 
 

• NIF vil gjerne delta i arbeidet med å se på ordningen, og ønsker også å bli involvert i 
vurderingene av tilskuddet til toppidrett. 

• NIF er opptatt av at toppidrettsutøvere skal kunne kombinere trening med utdanning, og 
er fornøyde med at målet for tilskuddet er å sørge for at flere kan kombinere trening med 
videregående opplæring.  

 
Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg (kap. 225, post 65) 
Departementet foreslår 331,3 millioner, som er en økning på 202,5 millioner som  
følge av at det er lagt til grunn en renteforutsetning på 3 pst., mot 1 pst. i saldert budsjett for 2022.  
 
Når kommuner får spillemidler til å bygge en svømmehall, der formålet er fysisk aktivitet og 
folkehelse, må det også anerkjennes som et idrettsanlegg i skatte- og avgiftssystemet. Dagens 
ordning fører enten til at kommunene må velge mellom badeland uten mulighet for svømmeidretten 
til å delta, eller at anleggene lukkes for publikum. Ingen av delene er god folkehelsepolitikk. 
 

• Norges idrettsforbund med Norges Svømmeforbund i spissen, mener at innretningen på 
ordningen bør endres for at også de dårligst stilte kommunene skal få mulighet til å 
benytte seg av den. Momsordningen må harmoniseres med spillemiddelregelverket for 
bygging og drift av svømmehaller. 

 
 
Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar (kap. 226, post 21) 
Det er avsatt 10 millioner til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklege elever. 1 
million er satt av til å støtte svømmeopplæring for elever i grunnskolen, blant annet nettsiden 
svømmedyktig.no og ferdighetsprøven i svømming. 
 
Dette er en svært viktig post på statsbudsjettet. Mange nyankomne minoritetsspråklige elever har 
ikke gjennomført svømmeopplæring og er overrepresentert i ulykker på grunn av manglende 
svømmeferdigheter. 
 

• NIF mener det er viktig at kommunene gis nok ressurser til å kunne gjennomføre 
svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever. Våre svømmeklubber står 
klare til samarbeid med kommunene for å legge til rette for god svømmeopplæring.  

 



 
 

Tilskudd for svømming i barnehagene (kap. 231, post 70)  
Det må være et mål at alle barn lærer seg å svømme. Statistikken viser at kun halvparten av barna 
våre er svømmedyktige etter endt svømmeopplæring i barneskolen, noe som viser at det trengs et 
søkelys på svømmeopplæring for barn. NIF støtter ordningen for svømmeundervisning i 
barnehagene som ble innført i 2015, og ønsker at alle barnehagebarn i Norge får gratis tilbud om 
svømmeopplæring.  
 
Det overordnede målet med ordningen er at barnehagebarn i alderen 4–6 år skal bli trygge i vannet, 
slik at de får et godt grunnlag for å lære å svømme. Departementet foreslår 74,3 mill. kroner på 
posten, som er en liten økning fra 2022 hvor det ble avsatt 72,2 mill. kroner. 
 

• Norges idrettsforbund er fornøyde med at ordningen videreføres med de midlene som er 
avsatt på posten for 2023. Vi håper det legges inn ekstra midler ved behov. 
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