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Vedrørende uttalelse fra Special Olympics Norge i Dagsnytt 18. 

Den 3. oktober 2013 var det en debatt på Dagsnytt 18 vedrørende Kulturdepartementets 
avslag på Special Olympics Norge sin søknad om økonomisk tilskudd.  
 
Kulturdepartementet var representert ved statssekretær Mina Gerhardsen, og Special 
Olympics Norge ved fungerende general sekretær Stål Rune Jensen. Special Olympics 
Norge (SON) fremla i debatten meget sterke påstander om at norsk idrett ikke bidrar 
ovenfor målgruppen SON representer, mennesker med utviklingshemning.  
 
Stål Rune Jensen uttalte blant annet at SON hadde betalt lønn til alle skitrenerne under 
Special Olympics Winter World Games (SOWWG) i Sør-Korea tidligere i år. Påstanden 
medfører ikke riktighet. Lønn til 6 ski trenere samt en leder som deltok er betalt av Norges 
Skiforbund. Det ble allerede tidlig i prosessen frem mot SOWWG avklart med SON 
v/Roald Undlien at Skiforbundet måtte dekke lønn til trenere under lekene, noe 
Skiforbundet aksepterte.  
 
For nærmere å belyse at uttalelsen til SON i Dagsnytt 18 ikke medfører riktighet tillater vi 
oss å redegjøre for det arbeidet Norge Skiforbund nedlegger for funksjonshemmede, 
herunder mennesker med utviklingshemming.  
 
Bakgrunn 
Norges Skiforbund (NSF) har siden 1999 nedlagt betydelig arbeid og økonomiske midler 
for at funksjonshemmede skal ha et aktivitetstilbud på ski, herunder også mennesker med 
utviklingshemning;   
 

 Skiforbundet har de siste 6 årene avholdt 2 årlige åpne samlinger, en på barmark 
og en på snø for utviklingshemmede.  Det har vært en bra deltagelse på disse 
samlingene med 20-30 utøvere.  

 Skikretser og skiklubber har også arrangert samlinger regionalt.  

 Flere av våre klubber har ukentlige aktivitetstilbud for denne målgruppen.  

 Terminfestede arrangementer har klasser for utviklingshemmede i mange kretser 

 Skiklubber, som eksempelvis Heming, bidrar med både kompetanse og 
menneskelige ressurser ved avvikling av Holmenkollen Special Olympics. 

 Skiforbundet har 2 ansatte hvis arbeidsoppgaver i sin helhet er integreringsarbeid 
 
Sist sesong 2012-2013 organiserte NSF i tillegg 2 egne treningssamlinger for uttatte 
utøvere til SOWWG 2013, dette for at utøverne skulle være best mulig forberedt til lekene i 
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Sør-Korea. Vi hadde en veldig ryddig og positiv dialog hele veien med SON v/Roald 
Undlien vedrørende uttak og påmelding av utøvere og støtteapparat. SON var tilstede på 
de to nevnte samlingene med informasjon om SOWWG for både utøvere og pårørende.  
 
Med henvisning til ovennevnte punkter mener vi at uttalelsene om at idretten ikke bidrar 
ovenfor målgruppen utviklingshemmede er uriktig 
 
Økonomi 
Med henvisning til økonomi, så kan følgende oversikt bidra til økt forståelse for at vi 
bruker betydelige ressurser på aktivitet for funksjonshemmede. De økonomiske 
incentivene kanaliseres gjennom våre organisasjonsledd, krets og klubb, direkte til 
aktivitet. Det utbetales ikke økonomisk tilskudd til SON som er en organisasjon utenfor 
idretten.  
 
For sesongen 2012-2013 viser de økonomiske tallene følgende: 
Tiltak Kostnader 
1 åpen barmarksamling 
2 samlinger uttatt tropp SOWWG -13 

 
247.963,00 

 
Lønn til 6 trenere og en leder under SOWWG 

 
170.793,00 

 
Div. utgifter i forbindelse med SOWWG 
bl.a. overnatting/tilslutningsreise for trenere 

 
  
11.906,00 

 
Utstyr (konkurranse klær/utstyr som smøring) 

 
50.000,00 

 
Tilskudd til krets/klubbledd for aktivitet for denne målgruppen 

 
50.000,00 

 
Paradeantrekk til SOWWG for hele norske troppen1 

 
78.662,30 

 
Totale utgifter 

 
614.324,30 

 
 
NSF finansierer arbeidet for funksjonshemmede med breddemidler tildelt gjennom 
Norges Idrettsforbund, og andre prosjektmidler. Utøvere bidrar med egenandeler på 
samlinger. For utgifter tilknyttet SOWWG fikk vi i tillegg inn 70.000 i sponsormidler, 
dette ved hjelp av positive foreldre.  
 
 
 

                                                        
1  SON fikk kjøpe paradeantrekk meget billig gjennom NSF sine avtaler med Swix.  
Dette bestod av Artic Jakke og bukse til hver deltaker i troppen (alle idrettsgrener), samt at SON bestilte noen 
ekstra til internt bruk. Trykking ble også besørget. Summen her er for 46 antrekk + noen jakker og en bukse 
som SON bestilte ekstra i etterkant.  
 
Etter avtale med SON v/Roald Undlien ble det ikke sendt faktura på dette før i mars 2013, mens NSF fikk 
regningen fra Swix i 2012 på alt utenom ekstra bestillingene.  
Disse utgiftene er medtatt her, da det viser seg ved gjennomgang av regnskapet den 9. oktober 2013 at SON 
fremdeles ikke har betalt disse fakturaene.  
 
 



 

 

 

Oppsummering 
Norges Skiforbund nedlegger et betydelig arbeid for å skape aktivitet for mennesker med 
utviklingshemning. Dette er et arbeid vi vil fortsette med, da vi mener at skiaktivitet bør 
være en del av hverdagen til denne målgruppen som hos alle andre. 
  
Det kan nevnes at for kommende sesong er det tildelt økonomisk tilskudd på til sammen 
NOK 95 000 til klubber for å iverksette ulike tiltak for utviklingshemmede, alt fra oppstart 
av ny aktivitet, utvidelse av eksisterende aktivitet og samlinger. Det gjøres en god jobb 
med å skape og rekruttere til aktivitet for funksjonshemmede i mange av våre klubber.  
Vi uttrykker et ønske om at idretten anerkjennes for den jobben som faktisk gjøres i hele 
idretts Norge.  
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