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Høringsuttalelse til spillemiddelsøknaden for 2019
Norges klatreforbund har gjennomgått søknaden om spillemidler for 2019 som NIF
har sendt ut til høring, og vi ønsker å komme med følgende kommentarer.
NIF legger opp til en samlet rammeøking på det dobbelte av prisveksten, med
moderat øking på postene 1-3, riktignok noe høyere på post 1 enn på post 2 og 3. I
lys av innstrammingene på post 1 i 2016 og 2017 er dette som forventet. Vi skulle
selvsagt gjerne sett en rammeøking utover ordinær prisstigning på post 2 og 3,
siden søknadsnivået i realiteten vil gi en reell reduksjon i tilskuddet til
særforbundene.
Vi ser det som godt begrunnet å søke om en særskilt IT/digitaliseringspost på 15
millioner for å ta igjen etterslep i utviklingen av viktige IT-tjenester. Derimot er vi
kritiske til at post 4, toppidrettstilskuddet, skal økes forholdsmessig betydelig mer
enn de andre postene.
Det er grunnlag for å hevde at det meste av toppidrettsfinansieringen kommer fra
post 2. Bare et begrenset antall særforbund mottar prosjektmidler eller andre
tilskudd fra Olympiatoppen, i hovedsak «prioriterte forbund» som i Norge har
klimatiske eller kulturelle fortrinn for prestasjoner eller som allerede har en
toppidrettskultur på høyt, internasjonalt nivå. Når den foreslåtte rammeøkingen for
utøverstipend dreies i samme retning, svekker det mulighetene til bygge opp nye
idretter som klatring til et internasjonalt toppnivå. Realiteten for oss og mange
andre særforbund er at vi finansierer all toppidrett selv. Når det foreslås en kraftig
øking på post 4-midlene mens post 2 holdes stabilt eller i svak nedgang, vil det
forsterke ubalansen i toppidrettssatsingen.

Vi mener fortsatt at denne ubalansen innebærer en gal prioritering i forhold til IPD,
der visjonen er «idrettsglede for alle». NKF vil derfor foreslå at økt finansiering av
toppidrett gjøres balansert mellom post 2 og post 4, for å sikre forutsetninger for
satsing på toppidrett også for ikke-prioriterte og nye idretter.

Med vennlig hilsen

Stein Tronstad

Johanna Solberg

President

Generalsekretær

