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KOMMENTARER/INNSPILL I FORBINDELSE MED INNSPILLSKONFERANSE OM 
EGENORGANISERT IDRETT OG SPILLEMIDLER 
 
Aust-Agder idrettskrets har mottatt invitasjon til innspillsmøte om egenorganisert aktivitet i 
Oslo 27. mars. Da vi ikke selv har anledning til å møte, velger vi å komme med et skriftlig 
innspill til saken.  
 
Som regional idrettsorganisasjonsledd har vi god oversikt over aktiviteten som bedrives i 
fylket, hvilke anlegg som brukes, og hvordan våre 319 klubber tilrettelegger for aktivitet i alle 
fylkets kommuner.  
 
I vårt fylke er det til enhver tid over 5000 frivillige ledere og trenere/aktivitetsledere som 
ukentlig er i direkte kontakt med over 50000 medlemmer. I tillegg er de indirekte i kontakt 
med foresatte til veldig mange av disse. Gjennom mange tiår har alle de frivillige vært med 
på å påvirke, utvikle og bygge de anleggene som i dag finnes, enten det er kommunene eller 
idrettslagene som står som anleggseiere. Den kontakten alle disse frivillige har med de 
aktive, samt den kunnskapen kommunene har gjennom behovene til elevene på kommunens 
skoler, gjør at vi mener at anleggsbehovet best avdekkes i samhandling mellom idrettslag, 
idrettsråd og kommune.  
 
Spillemidlene kan etter dagens regler benyttes til å etablere et meget bredt spekter av 
anlegg, og de aller fleste av disse anleggstypene kan brukes både til fellesorganisert og 
egenorganisert aktivitet. Hvorvidt man har behov for enkelte spesielle typer anlegg for 
egenorganisert aktivitet, som det i dag ikke ligger til rette for i spillemiddelreglementet, mener 
vi er tvilsomt. Behovskartleggingen bør gjøres lokalt, og spillemiddelordningen håndterer 
dette på en utmerket måte slik den er ordnet pr i dag.  
 
Norsk idrett er ikke motstander av egenorganisert aktivitet/idrett. Tvert imot er jo de aller 
fleste av anleggene, og spesielt de som er eid av idrettslag, åpen for allmenheten til fritt bruk. 
Når et idrettslag kjører skiløyper, er det jo ikke kun for klubbens langrennsløpere, og 
kunstgressbanene ligger åpne for hvem som helst når det ikke er programmert fellestrening. 
Kommunene etablerer massevis av nærmiljøanlegg som skateparker, lysløyper, 
hinderløyper, turstier, ballbinger, lekeplasser osv til fri bruk for alle.  
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Det er vel kjent at det er lang ventetid på utbetaling av spillemidler til anlegg som allerede er 
godkjent og som det er skrikende behov for å få realisert. I enkelte områder må men vente i 
over fire år på utbetaling. Vi mener dette er et mye større problem enn å etablere enkelte 
typer anlegg som kun skal kunne brukes til egenorganisert aktivitet.  
 
Vår klare oppfatning er at det ikke finnes vesentlige anleggsmessige begrensninger for 
personer som ønsker å drive egenorganisert aktivitet. I alle fall ikke større hindre enn de som 
er for organisert fellestrening. For å kunne bedre situasjonen for begge grupper, trenger vi 
heller at regjeringen tar et krafttak i å bevilge et beløp som nuller ut ventetiden på dagens 
ordning, og at alle anlegg får et spillemiddeltilskudd på 1/3 av totalkostnaden, og ikke slik 
som i dag der gjennomsnittet ligger på 22%. Løftene etter avslaget om statsgaranti til OL 
2022 var klare: Man skulle gjøre et fellesløft for breddeidretten istedenfor å bruke penger på 
OL.  
 
Hjelp idrettslagene og kommunene til å få dekket det dokumenterte behovet for anlegg – ikke 
gjør det motsatte ved å vanne ut den gode spillemiddelordningen.  
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