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Til Kulturdepartementet 

 

 

Oslo, 23.3.2017 

 

Innspillsmøte om egenorganisert aktivitet 

Norges Svømmeforbund viser til Kulturdepartementets invitasjon til innspillsmøte om egenorganisert 

aktivitet. Svømmeforbundet har ikke anledning til å delta, men vil likevel gjerne gi våre innspill i saken.  

Innledningsvis vil vi nevne at etter vårt syn er det avgjørende å opprettholde avgrensingen av bruksområdet 

for spillemidlene til å gjelde anlegg. Det er stor mangel på anlegg for en rekke idretter i landet, og 

etterslepet i utbetalinger er betydelig. Anleggskapasiteten begrenser aktivitetsnivået i den organiserte 

idretten, og å vri spillemiddelbruken over mot anlegg rettet mot, eller forbeholdt, egenorganisert aktivitet 

vil ikke øke den totale aktiviteten. Det er tvert imot en fare for at dette kan redusere aktiviteten blant barn 

og unge.  

Svømming har allerede en viktig plass som egenorganisert aktivitet i Norge. Svømming er høyt på listen 

over voksnes foretrukne mosjonsform og svømmehallene har 400-500.000 unike brukere hvert år. Norges 

Svømmeforbund har flere ikke-medlemsbaserte aktivitetstiltak, som Skolesvømmen, Svøm Bergen og 

Svøm Langt. Sistnevnte er en mosjonskampanje der Svømmeforbundet hvert år, i samarbeid med ca. 250 

svømmehaller over hele landet, oppfordrer befolkningen til å svømme til sammen 10.000 meter i perioden 

1. januar til 31. mars. Ca. 15-16.000 deltakere registrerer sine svømte meter og er med i trekningen om en 

utenlandsferie og andre mindre premier. 

Hva er de største hindrene for at flere kan utøve sin egenorganiserte aktivitet i dag? 
Mange steder i landet er tilgangen til gode svømmeanlegg begrenset, enten fordi kapasiteten er sprengt eller 

fordi det ikke finnes anlegg i passe avstand. Det er også mange mennesker som ikke kan svømme 

tilstrekkelig godt til at de velger svømming som sin aktivitet. Manglende svømmeferdigheter kan også stå i 

veien for annen egenorganisert aktivitet i, ved og på vann, så som seiling, padling, roing, dykking, bading 

og båtliv. 

Hvilke grep kan regjeringen gjøre for bedre å legge til rette for egenorganisert aktivitet? 
Tilstrekkelig tilgang til svømmeanlegg vil gi flere muligheten til å lære å svømme og å drive svømming og 

annen vannbasert aktivitet. Svømmeanlegg er kostbare anlegg å bygge og å drifte. Svømmeanleggene er 

samtidig både idrettsarena for barn og unge, undervisningsrom for kroppsøvingsfaget og anlegg for 

egenorganisert aktivitet, som gir en viktig folkehelsegevinst. Nye finansieringsmodeller som kombinerer 

økte tilskuddssatser fra spillemidlene med bidrag fra statlige helse- og utdanningsmidler vil øke 

utbyggingstakten i kommunene og gi mosjonistene bedre tilgang. 

Hvordan kan regjeringen sikre at en større andel av tilskuddene går til egenorganisert aktivitet? 
Visse anleggstyper er mer egnet for, og mer brukt til, egenorganisert aktivitet enn andre anlegg. En 

dreining av tilskuddene over mot denne type anlegg vil gi flere mennesker muligheten til å drive idrett på 

egne premisser, ut fra egne forutsetninger. Som nevnt er svømmeanlegg en svært populær mosjonsarena, 

og en svømmehall kan brukes av folk i alle aldre, uavhengig av førlighet og ferdighet. Svømmeanlegg er 

også svært godt egnet til fellesaktiviteter på tvers av generasjoner og ferdighetsnivåer.  
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