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Til Kultur- og likestillingsdepartementet 
Ved Idrettsavdelingen 

Innspill til spillemiddelordningen 
for anlegg til idrett og fysisk 
aktivitet 

Norges studentidrettsforbund takker for muligheten til å gi 
innspill til denne saken og for at dere har satt dagens ordning på 
agendaen. Vi ønsker at spillemiddelordningens innretning blir 
grundig gjennomarbeidet, og at ordningen med sine kriterier blir 
en ambisiøs og fremtidsrettet løsning på en langvarig utfordring i 
idretten.  

 
Norges studentidrettsforbund representerer over 40 000 unge 
voksne fra hele Norge og er forbundet med flest medlemmer i 
aldersgruppen 20-25 år i norsk idrett. En målgruppe som i dag 
ikke er nevnt i «Bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og 
fysisk aktivitet». At barn og unge skal prioriteres foran andre 
målgrupper er vi ikke uenige i, men vi savner at anleggspolitikken 
gjenspeiler den mer helhetlige utviklingen vi har sett i norsk 
idrettspolitikk i de senere årene.  
Norsk idretts høyeste myndighet, Idrettstinget, vedtok i 2019 
Langtidsplanen «Idretten vil!». Det første av periodens fire nye 
strategiske satsingsområder er «livslang idrett». «Å delta i den 
aktive idretten gjennom idrettslaget bør være en mulighet for alle 
gjennom hele livet» heter det i planen. Dette gjenspeiles i vedtaket 
om endringen av vekttallet for aldersgruppen 20-25 i idrettens 
internfordeling gjort av Idrettstyret på Idrettsstyret møte nr. 2, 18. 
august 2021. Norges studentidrettsforbund oppfatter dette som 
tydelige signaler på et ønske og behov om å ivareta unge voksne 
som målgruppe i norsk idrett, og at satsingen på livslang idrett tas 
på alvor. I vårt forbund må de lokale klubbene nei til flere tusen 
unge voksne hvert år på grunn av anleggsmangel, dette til tross 
for et aktivitetstilbud som i 2021 talte 92 ulike idretter – en bredde 

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/8149372c5d4d439cb1b34fc1625032f0/idretten-vil_langtidsplan-for-norsk-idrett-2019-2023_lr.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/idrettsforbundet/tema/om-nif/idrettsstyret/protokoller/2021/protokoll-fra-styremote-nr-2-2021-2023-18.-19.-aug-2021.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/siteassets/idrettsforbundet/tema/om-nif/idrettsstyret/protokoller/2021/protokoll-fra-styremote-nr-2-2021-2023-18.-19.-aug-2021.pdf
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og et aktivitetsmangfold vi er svært stolte av. Vi ønsker med dette 
at den nasjonale ordningen i større grad skal ivareta unge voksne 
som målgruppe, for å gjøre den lokale søkeprosessen enklere for 
organisasjoner som vil bygge- eller rehabilitere anlegg til denne 
målgruppen. Eksempelvis står studentsamskipnader spesifisert 
som gyldige søknadsorganisasjoner - dette uten at verken unge 
vokse eller studenter er nevnt i bestemmelsene for øvrig. Vi syns 
dermed at målet med anleggspolitikken bør utvides til å også 
ivareta denne målgruppen. Vi håper kulturdepartementet ser 
behovet for å gi unge voksne en større og rettmessig plass i 
spillemiddelordningen og målet med bestemmelsene om tilskudd 
til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.  

 

Vi takker departementet for invitasjonen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På vegne av Norges studentidrettsforbund, 

 

  

Adrian S. Haugen    Yngvild L. Schei (s) 

President     Fung. generalsekretær 

 
 
 


