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Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) er landets største frivillige
organisasjon med 56 særforbund, 19 idrettskretser, 366 idrettsråd. Det er rundt 2,1 millioner
medlemskap fordelt på 12199 idrettslag.
For idretten er den fmansiering som mottas til drift av organisasjonen og statens bidrag til
idrettsanlegg i kommunene gjennom spillemidlene av svært høy verdi. Anleggsmidlene er
ikke minst en drivende katalysator i å utløse kommunal vilje til å investere i idrettsanlegg.
Gjennom å legge ressurser i utvikling, drift og vedlikehold av idrettsanlegg er kommunene
idrettens aller viktigste økonomiske bidragsyter.

NIF har oppmerksomt fulgt forvaltningsreformen. En forberedende undersøkende
regionaliseringsprosess var igangsatt innen idretten, og "lever" fremdeles i enkelte deler av
landet. NIFs tilnærming til forvaltningsnivå er dog at idretten vil følge det offentliges
inndeling og fremtidige valgte løsning.

Hva gjelder spillemidler til idrettsanlegg i kommunene er utfordringen i all hovedsak det
totale pengebeløp som er til fordeling. Den totale søknadssum, kommunenes planvedtatte vilje
til å investere i idrettsanlegg, er 4- 5 ganger høyere enn spillemidlene som årlig fordeles.
Den årlige totale søknadssummen viser, i tillegg til kommunal vilje til investering, at behovet
for idrettsanlegg er svært stort, og at de faste maksimumsbeløp til de enkelte anleggstyper i
det vesentlige er tilstrekkelig til å realisere anleggene, gitt at spillemidler tilkommer. Den
årlige totale søknadssummen viser også at det er nødvendig fortsatt å utelukkende bevilge
spillemidler til idrettsanlegg til investering i nye anlegg og rehabilitering av eldre anlegg. NIF
ønsker derfor ikke at spillemidlene anvendes til andre formål. Eksempelvis er NIF i mot at
spillemidler skal gå til drift av anlegg.

NIF støtter det som skisseres i høringsnotatets kapittel 9.1.1. Den eksisterende ordningen har
fungert og fungerer svært godt. Prinsipper som planforankrede, lokale initiativ, kommunale
og fylkeskommunale prioriteringer, supplert med involvering fra idretten, samt kjente og
objektive kriterier for de fylkesvise tilskudd, er vellykkede.

NIF ser for øvrig frem til den varslede gjennomgang av kriteriene for fordeling av
spillemidler til idrettsanlegg. I denne kommende prosessen er det en selvfølge at idretten er
aktivt deltagende.
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