
NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE
NORWEGIAN OLYMPIC COMMITTEE AND CONFEDERATION OF SPORTS

Kommunal -  og regionaldepartementet
Postboks 8112 Dep

0032 Oslo

vår ref. 72602 Oslo, 13. oktober 2006

Høringsvar  NOU 2006 :7 - Det  lokale  folkestyret  i endring.

Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite  (NIF) viser  til deres brev  av 28.  april og
oversender herved vårt høringssvar på  : NOU 2006. ,7 - Det lokale folkestyre  i endring. Om
deltaking og engasjement  i lokalpolitikken.

NIF har sendt NOU 2006:7 til høring  i vår organisasjon og med følgende konklusjoner:

  NIF støtter  de generelle konklusjoner i NOU - 2006: 7

  NIF mener variasjonene i lokaldemokratiet er bra for kreativitet og utvikling, men på
enkelte områder må det fra myndighetene settes  et minimum av nasjonale feringer som
gjøres gjeldende.  Dersom dette ikke gjøres kan det bl.a. bidra til å skape økt sosial ulikhet i
samfunnet.

  NIF savner klarere mål for hvordan det offentlige ønsker å bruke frivillige organisasjoner i
demokratiutvikling.  Idretten kan trekkes mer aktivt med når det gjelder planlegging og
prioritering av anlegg lokalt,  i å sikre grønne lunger til aktivitet særlig i tettbebygde strøk,
som leverandør av aktivitet i skole-  og fritidsordningen,  i aktivisering av,barn og ungdom
med stor overvektsproblemer, i å sikre områder spontanaktivitet for barn osv.

> NIF har  merket seg forslaget om at det lokale organisasjonslivet som har svak eller ingen
tilknytning  til en nasjonal organisasjon,  i større grad bør nyte  godt av statlige ressurser
som i  dag kommer det frivillige  organisasjonsliv med sterk nasjonal forankring til gode.

En slik dreining av de statlige midler vil kunne få store følger for idrettsorganisasjonen
der politikk og retningslinjer for fordeling av de statlige midler er forankret sentralt, og de
lokale leddene kan gjøre tilpasninger ut fra lokale behov og ønsker.

Dersom kommunene i større grad skal fordele statlige midler,  uten at de sentrale leddene
involveres, vil helhetsperspektivet som de sentrale og regionale ledd i dag bidrar med,
kunne gå tapt.
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Sett i lys av dagens regionaliseringsdebatt,  der regionene er tiltenkt mer selvstendige
styring og større regionale oppgaver krever en slik pengestrøm en langt grundigere
utredning.

Å endre pengestrømmen via kommunene vil altså kunne medføre at frivillige foreninger
/organisasjoner mister viktige styringsmekanismer og innflytelse på egen organisasjon.
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