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Oslo, 24. mai 2019 
Til Kulturdepartementet 
 
 
 
Forskrift om tilskuddordning til idrettsarrangementer for personer med 

funksjonsnedsettelse – høringsuttalelse 
Vi viser til brev av 28. mars 2019 angående høring av forslag til forskrift om tilskuddordning til 

idrettsarrangementer for personer med funksjonsnedsettelse, deres ref. 19/804-2. 

 

Norsk Friluftsliv representerer de 17 største frivillige friluftslivsorganisasjonene i Norge med til 

sammen rundt 950.000 medlemskap og rundt 5.000 lokale lag og foreninger. En av 

hovedoppgavene for Norsk Friluftsliv er å ivareta allemannsretten og det enkle og naturvennlige 

friluftslivets vilkår i Norge, herunder lover og forskrifter som har betydning for alles muligheter 

til å delta i friluftslivet. 

 

Den nye tilskuddsordningen vil være en del av spillemidlene til idrettsformål og vil ligge under 

post 4.2. Fysisk aktivitet og inkludering i idrettslag. Formålet med tilskuddsordningen er et ønske 

om å gi ekstra tilskudd til større idrettsarrangementer, som enten er forbeholdt eller tilrettelegger 

spesielt for personer med funksjonsnedsettelser. I tilskuddsordningen er idrettsarrangementer 

definert som alle arrangementer som har idrett eller fysisk aktivitet som primærformål. 

 

Friluftsliv er en del av den statlige idrettspolitikken, jf. Meld. St. 26 (2011–2012) Den norske 

idrettsmodellen. Kulturminister Trine Skei Grande har også tydelig signalisert at det er viktig å satse 

på friluftsliv. Norsk Friluftsliv finner det derfor naturlig at større friluftslivsarrangementer 

omfattes av denne forskriften. Dette gjelder for eksempel større aktivitetsdager, arrangementer 

under Friluftslivets uke, leire, friluftskoler m.m. 

 

Norsk Friluftsliv mener derfor friluftslivet må skrives dirkete inn i forskriften, slik at det ikke er 

noen tvil om dette. Vi har derfor følgende forslag til formuleringer (ny tekst er understreket): 

 

Navn på forskriften: 

Forskrift om tilskudd til idretts- og friluftslivsarrangementer for personer med funksjonsnedsettelse 
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§ 1.Formål og virkeområde  

Forskriften gjelder tilskudd til idretts- og friluftslivsarrangementer som er forbeholdt personer med 

funksjonsnedsettelser eller tiltak som tilrettelegger for målgruppens deltakelse på andre idretts- og 

friluftslivsarrangementer.  

   

§ 2.Definisjoner  

I denne forskriften menes med:  

a) Idretts- og friluftslivsarrangementer: arrangementer som har idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet som 

primærformål.  

 

§ 5.Kriterier for tildeling av tilskudd  

Tilskudd til idretts- og friluftslivsarrangementer eller tilretteleggingstiltak for deltakelse på idretts- og 

friluftslivsarrangementer kan innvilges ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering av søknaden basert på 

tilskuddsordningens formål. 

Regjeringen har som mål å gjøre det enklere for frivillige organisasjoner. Dette er viktig for å få til 

mer frivillighet, og dermed også mer aktivitet. Vi har derfor følgende forslag når det gjelder 

revisjon, jf. § 8 siste ledd (ny tekst er understreket): 

 

For tilskudd på kr 400 000 eller mer stilles det krav om forenklet revisorkontroll av regnskapet. Forenklet 

revisorkontroll, for tilskudd på kr 400 000 eller mer, kan utgå hvis organisasjonens fullstendige regnskap blir 

revidert av profesjonell revisor og dette sendes sammen med rapport. For beløp under kr 400 000 kreves det at 

leder av organisasjonen undertegner regnskap og rapport. 

 

 

Vennlig hilsen 
Norsk Friluftsliv 

      
Lasse Heimdal      Hans Erik Lerkelund 
generalsekretær      fagsjef naturforvaltning 


	Forskrift om tilskuddordning til idrettsarrangementer for personer med funksjonsnedsettelse – høringsuttalelse
	Friluftsliv er en del av den statlige idrettspolitikken, jf. Meld. St. 26 (2011–2012) Den norske idrettsmodellen. Kulturminister Trine Skei Grande har også tydelig signalisert at det er viktig å satse på friluftsliv. Norsk Friluftsliv finner det derfo...

