
Ta vare på idrett og frivillighet! 

 

Uttalelse fra Fauske idrettsråd i forbindelse med budsjett 2021 og forslag om innføring 

av leie av idrettsarenaer for barn og ungdom, avgrensninger av aktivitet ved 

Fauskebadet og Sulitjelma bad, redusert tilskudd for løypekjøring og tidvis mørklegging 

av anleggene.  
 

Idretten med våre daglige aktiviteter er en viktig folkehelseaktør i det norske samfunnet. Den 

aktiviteten som hver eneste dag gjøres gjennom idrettslagene er et viktig bidrag til å fremme god 

folkehelse i landet. Vi ser på trivsel i alle livsfaser som nøkkelen til en god folkehelse. 

I Fauske engasjerer idretten en svært stor andel av barne- og ungdomsbefolkningen i kommunen 

gjennom godt etablerte tilbud i idrettslagene. Alle har til felles at frivilligheten gjør det mulig å skape 

aktivitet på arenaer som etableres, driftes og benyttes i samarbeid med det offentlige, uavhengig om 

det er idrettslag eller kommune som eier anlegget. Budsjettforslaget til Fauske kommune for 2021 

med innføring av leiekostnader for barn og ungdom som skal benytte idrettsarenaer, avgrensning av 

kommunale svømmeanlegg på Fauske og i Sulitjelma og kutt i støtte til løypekjørring kan nå bidra til 

at idretten ikke lenger blir et tilbud for alle, men kun et tilbud til noen få. Fauske kommune er 

dermed i ferd med å gi slipp på en av de viktigste kvalitetene i kommunen og lokalsamfunnet hvor 

alle kan inkluderes.  

Vi vil minne om barnekonvensjonens Artikkel 3 -Barnets beste 

«Voksne skal gjøre det som er best for barn.» 

«Når voksne skal bestemme noe som har med deg som barn å gjøre, så skal de tenke på hva som er 
best for deg. Dette gjelder også når voksne bestemmer noe som gjelder alle barn i Norge, eller en 
gruppe barn, f.eks i kommunen du bor i» 

Et av tiltakene for å drive inkluderende idrett handler nettopp om kostnader og økonomiske 

barrierer. Økonomi er en evig utfordring for organisasjoner som primært er drevet av frivillighet. De 

økte utgiftene som Fauske kommune vil påføre idrettslagene vil ikke kunne dekkes opp av kaffe og 

vaffelsalg på dugnad. Det betyr at medlemskontingenter og treningsavgifter må økes for å dekke 

merkostnaden i idrettslagene. Det er samtidig en vanskelig kostnad å forholde seg til, fordi vi ønsker 

at idretten skal være for alle. Altså må vi balansere den økonomiske driften av idrettslaget med priser 

som ikke stenger noen ute.  

Dersom lag og foreninger må betale for leie av lokaler vil det påløpe følgefeil; idrettslag må se seg 
nødt til å øke kontingenter og treningsavgifter for å dekke utgiftene, som igjen skaper utfordringer, 
spesielt for lavinntektsfamilier, som da kanskje vil miste muligheten til å delta. Vi frykter at sårbare 
barn blir de skadelidende. I tillegg rammes også tilbud for allmennheten som nyttiggjør 
tilrettelegging utført av idrettslag og kommune. Idrettsrådet stiller seg undrende til kommunens 
argument med at dette skal sees opp mot prøveprosjektet med «Fritidskortet» (øremerket 
barnetrygd) for barn i kommunen. Tiltaket slik det fremstår vil etter vår vurdering undergrave 
vilkårene for et slikt prosjekt. 

Når familieøkonomi hindrer barn i å delta på «vanlig» breddeaktivitet i de mest utbredte idrettene, 

må dette løses i et samarbeid med det offentlige- å øke utgiftene til idrettslagene gjennom leie, 



merkostnader, avgrensinger og kutt i støtte viser verken samarbeid eller løsning, ei heller fokus på 

forebygging og folkehelse. 

Fauske Idrettsrådet er av den klare oppfatning at idrett og friluftsliv over flere år har tatt betydelige 

kutt som forringer tilbudet for hele befolkningen. I år som tidligere år går Fauske kommune glipp av 

betydelige beløp når det kommer til søknadsbaserte tilskuddsmidler for anlegg og tilrettelegging for 

idrett og friluftsliv fordi ingen har dette som primæroppgave. Vi forventer at en organisasjon på 

Fauskes størrelse finner en løsning på dette innenfor eksisterende struktur, slik det gjøres i våre 

nabokommuner.  

Ifølge Norges Fotballforbund har så mange som 20 000 barn og unge falt fra fotballen etter korona. 

Mange barn og unge i Norge har det ikke bra på hjemmebane. For mange av disse sårbare barna er 

idretten livsviktig. Når 20 000 har forsvunnet fra fotballen, er det mange sårbare barn som har mistet 

laget sitt. Det er svært alvorlig, sier Randi Hagen Eriksrud generalsekretær i Av-og-til. Sammen med 

Norges Idrettsforbund og ti andre særforbund jobber Av-og-til for å sikre en sterk idrett for sårbare 

barn. For noen er nemlig idretten ikke bare mestring og samhold, men en livsviktig arena. Vi vet for 

eksempel av 90 000 barn og unge kommer fra hjem hvor minst én av foreldrene sliter med alkohol. 

Idretten gir sårbare barn et sted å glemme problemene, et sted hvor de kan få være barn og hvor de 

treffer trygge voksne. I siste instans er det også et sted de kan bli plukket opp om problemene er for 

store. Disse barna har ikke råd til å miste idretten og for Fauske kommune vil dette føre til betydelige 

merkostnader på andre områder. 

Vi vil med dette anmode kommunen med å legge til rette for å gi barn muligheten til å oppleve 

mestring og trivsel gjennom kommunens mangfold av idrettstilbud. Frivilligheten legger ned et 

enormt folkehelsearbeid for kommunens barn og unge og vi ønsker at kommunen ser verdien av 

denne innsatsen for barna våre. Vi har ingen å miste. 
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