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Høring  --  Inntektssystemet for kommunene

Oslo, 28.01.08

Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) viser til deres brev datert
26.10.2007 vedrørende høring på inntektssystemet for kommunene. NIFs kommentarer er
knyttet til kapittel 7 om vekst, fraflytting og befolkningsoppdatering.

NIF vil, på bakgrunn av en intern høringsrunde blant våre idrettskretser, gi følgende uttalelse:
1. Idretten lokalt er avhengig av gode rammebetingelser fra det offentlige. Den støtten

idretten får fra kommunene til barne- og ungdomsrelatert arbeid, tilskudd til
målgrupper med store hjelpe- og tilretteleggingsbehov og til anleggsinvesteringer
bidrar sterkt til:

• At det frivillige apparat kan konsentrere seg om aktivitetsskapende arbeid.
• At idretten kan holde lave medlems- og treningskontingenter.
• At alle kan delta i idretten uavhengig av sosial status og bakgrunn.

2. Behovet for å tilføre økte frie midler til kommunene er viktig for idretten. Dette
gjelder særlig i områder med stor befolkningsvekst og befolkningstetthet.  På steder
med nyetablering viser all erfaring og dokumentasjon at det er viktig at kulturelle og
idrettslige tilbud er tilrettelagt før  folk flytter  inn og etablerer seg. Dette sikrer økt
trivsel, bedre helse og at sosiale problemer forebygges -  særlig blant ungdom.

3. NIF støtter at oppdatering av innbyggertall endres fra 1. januar tilskuddsåret, til 1. juli
året før. Det gir større forutsigbarhet i planarbeid og for eventuelle mottakere av
tilskuddene.

4. NIF er også enige i at det ikke er behov for et eget fraflytningstilskudd, men at en
opprettholder dagens system med inntektsgarantitilskudd mot drastisk nedgang og et
distriktspolitisk tilskudd.

I utkantområder som er truet av fraflytting fungerer idrett og øvrig kultur som et
vesentlig bidrag i å opprettholde bosetningen. Å investere i idrettsanlegg og
kulturbygg i slike strøk gir derfor god samfunnsøkonomisk gevinst og er i tråd med
regjeringens mål om å bevare og styrke dagens bosetningsmønster. Avfolking av
distriktene medfører ytterligere press mot befolkningstette områder, som i neste
omgang medfører behov for ytterligere ressurser for i beste fall å forebygge, i verste
fall reparere "vekstproblemer".
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5. NIF  støtter en egen vekstkompensasjon i henhold til det utvalget foreslår. Det totale
tilskudd som fordeles (ca. 175 mill. kr)  kan økes betraktelig sett i relasjon til de
regioner (Oslo, Stavanger,  Trondheim og Bergen ni/nabokommuner) det skal fordeles
til.
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