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Innspill fra Telemark idrettskrets til KUD vedrørende spillemidler til egenorganisert 
aktivitet. 
 
 
Leder av den første maktutredningen, tidligere undervisningsminister og helseminister 
Gudmund Hernes er tillagt følgende sitat: 
 
Det er en samfunnsetisk handling å holde sjelen frisk og kroppen sunn.  
 
Er fysisk aktivitet i et liberalt velferdssamfunn et personlig ansvar eller et politikkområde? I all 
hovedsak mener vi at fysisk aktivitet, i vårt tilfelle; egenorganisert aktivitet, tilhører den 
private sfæren. I prinsippet er det ikke noen forskjell mellom organisert barne- og 
ungdomsidrett gjennom NIF og «egen organisert aktivitet» Begge to er organisert og 
finansiert av utøverne selv og familien/foreldre. Dette gjelder drift av aktivitet, men ikke 
anleggsutbygging (fysisk infrastruktur) som jeg definerer som et idrettspolitisk område. 
Telemark idrettskrets (TIK) en regional paraplyorganisasjon med 65 tusen medlemskap, 
omlag en tredjedel av fylkets innbyggere. Det vrimler av egenorganisert aktivitet i de 
idrettsanleggene som er åpne for allmennheten, men som driftes av tilskudd fra kommunene 
og en enorm frivillig innsats fra idretten (nærmiljøanlegg, skianlegg, lyslysløyper og O-kart for 
å nevne noen). 
 
Forslag 1    
Om KUD nå avsetter 50 mill. til fysisk egenaktivitet/anlegg, så gjeninnfør ordningen med 
øremerkede spillemidler til nærmiljøanlegg, men la de nye regionene (fylkeskommunene) få 
større frihet til å definere krav og innhold. Det er store forskjeller i lokale behov (urbanitet og 
utkant), både lokalt og regionalt. Dette vil være en lite byråkratisk og demokratisk ordning 
som samtidig inkluderer kommunene når det gjelder finansiering og driften av anleggene.  
 
Forslag 2 
Rør ikke ved dagens nivå på driftstilskuddet til sentralleddet NIF. Dette driftstilskuddet 
vurderer TIK som en samfunnskontrakt som er forankret i årlige tilsagn fra KUD, og dialoger 
som sikkert kan bli bedre, og NIF sitt Idrettspolitiske dokument. Sørg for at nye prosjekt og 
driftsmidler kommer fra andre kilder enn omprioriteringer – gjerne med følgeevaluering.  
 
Med vennlig hilsen 

       
Geir Berge Nordtveit     
Leder  
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