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Høringssvar – forslag til ny anleggspolitikk
Norges luftsportforbund (NLF) takker for anledningen til å kommentere Idrettsstyrets forslag til ny
anleggspolitikk. NLF er en sammenslutning av alle klubber som organiserer ballongflyging,
fallskjermhopping, hanggliding og paragliding, mikroflyging, modellflyging, motorflyging og
seilflyging. Aktiviteten skjer over hele Norge, og våre klubber har i stor grad lokal forankring. I tillegg
har flere av luftsportsgrenene rikssentere der opplæring og mesterskap konsentreres. Til tross for gode
lokale miljøer, er en luftsportsutøver er ofte avhengig av å reise utenfor hjemkommunen for å utøve sin
aktivitet.
Generelt
Generelt støtter NLF forslaget til ny anleggspolitikk. NLF mener endringen som innebærer en vridning
av anleggspolitikken mot store og kostnadskrevende anlegg er et riktig tiltak. Investeringer i
luftsportsanlegg som for eksempel en rullebane eller innendørs vindtunnel er sjeldne, men krever
store enkeltinvesteringer. Opprettelse og vedlikehold av riksdekkende luftsportanlegg krever sentral
koordinering, der det er også er involvert flere ulike myndighetsinstanser. Idrettsstyrets forslag om
sentral koordinering, etablering av sentral fagkompetanse mv. er viktige og riktige tiltak som NLF
støtter.
Som eksempel har arbeidet med å finne en løsning på hovedflyplass for småflyaktiviteten på Østlandet
pågått siden Fornebu ble nedlagt i 1998. I denne og andre saker jobber NLF direkte opp mot
myndighetene. Regjeringen, ved politisk ledelse i Samferdselsdepartementet, vil i løpet av 2018 legge
frem en utredning om hvordan staten på best mulig måte kan legge til rette for en permanent løsning
for småflyaktiviteten. NLF er således godt kjent med problemstillingene som forslaget til ny
anleggspolitikk griper fatt i, dvs. at særforbundene sentralt må søke etter muligheter for å i større grad
koordinere bygging av kostbare anlegg. Vi støtter naturlig nok også endringer i spillemiddelordningen
for å oppnå høyere satser til store og kostnadskrevende anlegg.
Innendørs luftsport
NLF støtter forslag om «idrettens aktivitetshus». Pr. i dag utøves modellflyging innendørs. Vår raskest
voksende gren droneracing er også avhengig av innendørs arenaer. Vindtunnelflyging og
simulatorflyging utøves også innendørs.
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Forslag til utvidelse av Anleggspolitisk program 2019 – 2024
Generelt støtter NLF den foreslåtte strategien om å søke økt innflytelse over Kulturdepartementets
«Anleggspolitisk program 2019 – 2024», og å få en større rolle i å prioritere hvordan spillemidlene
fordeles.


NLF støtter forslaget om et program på 2 milliarder kroner med seks års varighet til spesielt
utvalgte anleggstyper, og til anlegg oppført på idrettens overordnede prioriteringsliste.
Etablering av en slik liste er et riktig tiltak.



NLF støtter ikke forslaget om etablering av nytt nasjonalt toppidrettssenter som en del av
programmet. NLF mener dette er viktig for nasjonen, men finansiering av dette bør gjøres ved
bruk av egne midler. NLF anbefaler at nytt nasjonalt toppidrettssenter ikke foreslås som en
utvidelse av Anleggspolitisk program.



NLF tolker «etablering eller oppgradering av mesterskapsanlegg som ikke faller inn under
nasjonalanleggsordningen» på slik måte at dette kan gjelde for eksempel riksanlegg for
luftsport. NLF disponerer anlegg som er av nasjonal betydning og som er godkjente for
internasjonale mesterskap, men som faller utenfor nasjonalanleggordningen. Tiltaket støttes.

Vi håper våre innspill vil være nyttige i den videre prosessen frem mot Idrettstinget i 2019, og ønsker
lykke til i det videre arbeidet.
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