
sþ. 147. Tillaga til þingsályktunar [139. mál]
um könnun á mikilvægi íþrótta og efnahagslegum áhrifum þeirra.

Flm.: Finnur Ingólfsson, Páll Pétursson, Valgerður Sverrisdóttir,
Stefán Guðmundsson, Guðni Ágústsson.

Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta Rannsóknarþjónustu Háskóla Íslands
kanna efnahagsleg áhrif og mikilvægi íþrótta fyrir þjóðlífið. Með könnuninni skal stefnt að
því að fá heildaryfirlit yfir íþróttastarfsemina og hvaða efnahagslegu, félagslegu og
menningarlegu hlutverki hún gegnir með beinum og óbeinum hætti fyrir þjóðlífið. Allur
kostnaður við könnunina greiðist úr ríkissjóði og skal henni lokið fyrir árslok 1990.

Greinargerð.
Að undanförnu hefur verið deilt um fjárveitingar til íþróttahreyfingarinnar í landinu.

Staðhæfingar, sem fram hafa verið settar í þeirri umræðu, byggja ekki á rannsóknum eða
staðreyndum. Hins vegar efast enginn um gildi íþrótta í nútímasamfélagi. Fjöldi fólks lítur á
íþróttaiðkun sem hluta af hinu daglega lífi. Fleiri og fleiri stunda íþróttir sér til hressingar og
heilsubótar. Yngra fólk stundar fremur keppnisíþróttir. Afreksmenn okkar í íþróttum hafa
staðið sig mjög vel og vakið athygli í keppni á alþjóðavettvangi. Þessir íþróttamenn eru
mikilvæg fyrirmynd unga fólksins. Það er í spor þessara manna sem flest ungt fólk vill feta.
Erlendar rannsóknir sýna að unglingar, sem stunda íþróttir, neyta mun síður ávana- og
fíkniefna en þeir sem engar íþróttir stunda. Takmarkaðar rannsóknir hafa verið gerðar hér á
landi á gildi íþrótta, en þær benda þó til sömu niðurstöðu.

Í framtíðinni er fullvíst að þörf verður fyrir enn fjölbreyttara og öflugra íþróttastarf.
Aukin tæknivæðing, sem krefst minni líkamsáreynslu, styttri vinnutíma og fleiri frístunda,
mun stórauka þörfina fyrir íþróttaiðkun.

Íþróttastarf meðal barna og unglinga stuðlar að andlegu, líkamlegu og félagslegu
heilbrigði sem er mikilvægur bandamaður heilbrigðisþjónustunnar í baráttunni gegn lang-
vinnum sjúkdómum, svo sem hjarta- og æðasjúkdómum, krabbameini, sykursýki, tann-
skemmdum, geðsjúkdómum, beina- og vöðvasjúkdómum og slysum.

Í þessari þingsályktun er lagt til að kannað verði mikilvægi íþrótta fyrir þjóðlífið.
Tilgangurinn er sá að íþróttahreyfingin geti í samvinnu við ríkisvaldið mótað íþróttastefnu
fyrir framtíðina. Sú stefnumótun þarf að byggja á rannsóknum og taka mið af þróun
samfélagsins. því er lagt til að könnunin beinist m.a. að eftirfarandi:
1. Hver sé hlutur íþróttastarfseminnar í efnahagslífinu. Hve mikið fjármagn ríkisvaldið,

sveitarstjórnir, fyrirtæki og neytendur leggi íþróttahreyfingunni til og hvaða tekjur
þessir sömu aðilar hafi af íþróttastarfsemi.

2. Hver hin óbeinu áhrif séu sem íþróttastarfsemi hefur á efnahagslífið og hvaða tilfærsla
fjármuna eigi sér stað með óbeinum hætti innan efnahagskerfisins. Sérstaklega þurfi að



meta hina miklu sjálfboðavinnu sem er innan íþróttahreyfingarinnar og hina fjölbreyttu
þjónustustarfsemi sem tengist íþróttum.

3. Með hvaða hætti auka megi beinar og óbeinar skatttekjur opinberra aðila, t.d. með því
að gera íslenska íþróttastarfsemi áhugaverða fyrir erlenda ferðamenn og með því að gera
sérþekkingu íslenskra íþróttamanna eftirsóknaverða erlendis.

4. Hver hin jákvæðu og neikvæðu áhrif séu sem íþróttirnar hafa á líf og heilsu
einstaklinganna og hvort ekki megi draga úr útgjöldum til heilbrigðismála vegna þeirra
jákvæðu áhrifa sem líkamsrækt og íþróttir hafa til langframa á heilsu manna og endur-
hæfingu sjúkra og fatlaðra.

5. Hver séu áhrifin af þátttöku unglinga í íþróttum og hugsanleg áhrif hennar á skólastarf
og námsárangur og hvert sé samband íþróttaiðkana unglinga og notkunar þeirra á
tóbaki og vímuefnum.

6. Hvert sé uppeldislegt gildi íþróttanna og hver sé ástæðan fyrir því að stór hluti unglinga
hætti íþróttaiðkunum á aldrinum 14-18 ára.

7. Hvaða ástæður liggi að baki mismikill i þátttöku karla og kvenna í íþróttum eins og
vísbending er um og með hvaða hætti sé hægt að koma þar jafnvægi á.


