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Organisert, egenorganisert eller 
uorganisert idrett: 

Hva er spørsmålene,
hva er utfordringen og hva er svaret? 

Per Tøien
Leder idrettspolitisk avdeling

Samfunnsmål:
En fysisk aktiv befolkning

Foto: Smøla kommune
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Idrettens mål:
En idrettsaktiv befolkning

Foto: Eirik Førde

«Jeg driver ikke med 
basketball for at jeg ikke 
skal bli narkoman!»

Foto: Hildrup.com

«Jeg driver med basketball fordi 
det er gøy!»
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Derfor må også idrettsanleggene –
merk IDRETTSanleggene – invitere til 
glede og til fellesskap

Heldigvis ofte felles 
interesser
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Utfordringen er å tvinne hensyn: 
Bygge idrettsanlegg som brukes og 
idrettsanlegg som etterspørres

Spillemiddelordningen – for en 
fantastisk ordning!
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Anleggspolitikk er del av vårt arbeid i 
forbindelse med Stortingsvalget

19. juni 2017 10 © Norges idrettsforbund

Fanesak 1 foran 
Stortingsvalget
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Fanesak 2 foran 
Stortingsvalget 

19. juni 2017 12 © Norges idrettsforbund

Fanesak 3 foran 
Stortingsvalget 
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Kommunene er idrettens aller beste venn 
og største sponsor

Hva bygges i dag?

• To tredjedeler av alle nye anlegg siden 2010 er anlegg der 
hovedaktiviteten er egenorganisert

• Skal vi snart bruke mer av «spillemidler til 
idrettsformål» til å bygge idrettsanlegg igjen?

• Hvor er de tomme idrettsanleggene?  Hvor er de tomme 
ishallene? Fotballbanene? Idrettshallene? 
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Totale offentlige investeringer –
14 762 millioner kroner

Det offentliges andel av investeringer i 
anlegg (i prosent)
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Noen undringer, 
uklare signaler

• Hva er anlegg kun for egenorganisert aktivitet?

• Hvis folkehelse er målet – hvorfor finansieres ikke 
folkehelseanlegg over helsebudsjettene?

• Hvis det kommer penger på statsbudsjettet, hvilke 
anlegg bør prioriteres der for å få best effekt for idrett og 
folkehelse?

• Hva kommer kommunene til å prioritere? De «nye» 
anleggene med større spillemiddelandel, eller anlegg 
etter «gammel» ordning?

Egenorganisert aktivitet?

• Hva er egenorganisert aktivitet?

• Hva vil det si å legge til rette for egenorganisert aktivitet?

• Er det noen grupper som er viktigere enn andre?

• Hva tenker orienteringsforbundet nå, mon tro?

• Når man vil ha noe mer 
effektivt og bedre – da 
organiseres det, eller?
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Idrettens samfunnsansvar?

• Skape gode lokalsamfunn – ansvar?

• Hva bidrar idretten med?

• Hva bidrar kommunene med?

Fysisk inaktivitet er en 
stor folkesykdom
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Svaret må være samarbeid!

• Årsaken til frivillighet er 
egeninteresse!

• Understøtt frivillighet –
ikke erstatt

• Bli enige om målet –
virkemidlene kan være 
forskjellige

• Concurrere betyr egentlig 
å løpe sammen med
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En liten advarsel:

Man skal passe seg for navler
Spesielt ens egen
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Forbli undrende!


