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Efni: Umsögn Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands um tillögu til þingsályktunar um
lýðheilsustefnu til ársins 2030, þskj. 1108, 645. mál.

Iþrótta- og Ólympíusamband Islands (ISI) fagnar tillögu til þingsályktunar frá 
heilbrigðisráðherra um lýðheilsustefnu til ársins 2030.
ÍSÍ lýsir yfir ánægju með þær áherslur á heilsueflingu, forvarnir og lýðheilsu sem fram koma í 
tillögunni og þá ekki síst hvað varðar að skapa umhverfi og aðstæður sem stuðla að 
heilbrigðum lifnaðarháttum með þátttöku samfélagsins í heild sinni.
ÍSÍ vekur athygli á því að hvergi er minnst á aðkomu íþróttahreyfingarinnar í lýðheilsustefnu 
þessari. Líkt og fjölmargar rannsóknir hafa sýnt þá er reglubundin hreyfing einn af lykilþáttum 
í heilsueflingu og vellíðan á öllum æviskeiðum.
Almenningsíþróttasvið ÍSÍ, eitt af þremur fagsviðum ÍSÍ, vinnur eftir stefnu Íþrótta- og 
Ólympíusambands Íslands (ÍSÍ) í almenningsíþróttum en hún miðar að því stuðla að bættri 
lýðheilsu á jafnréttisgrundvelli með þróttmiklu almenningsíþróttastarfi og heilsueflingu innan 
íþróttahreyfingarinnar og meðal almennings í landinu. Almenningsíþróttasvið ÍSÍ heldur árlega 
úti mörgum stórum landsverkefnum með þátttöku yfir 50.000 Íslendinga, má þar nefna Hjólað 
í vinnuna, Lífshlaupið og Kvennahlaupið.
Það er samfélagsleg ábyrgð íþróttahreyfingarinnar í heild sinni að leiða heilsueflingu 
þjóðarinnar þegar kemur að hreyfingu. Íþróttahreyfingin á Íslandi hefur allt sem þarf til að 
stuðla að bættri lýðheilsu almennings í gegnum skipulagt íþróttastarf með góðri aðstöðu, 
menntuðum þjálfurum, faglegu starfi og öruggu íþróttaumhverfi. Niðurstöður 
rannsókna frá Rannsóknum og greiningu hafa sýnt að forvarnargildi skipulegs íþróttastarfs er 
mikið og er það ekki aðeins hreyfingin sem slík sem hefur forvarnargildi heldur utanumhaldið, 
félagsskapurinn og að tilheyra hópi sem skiptir sköpum. Að þessu sögðu gæti Íþrótta- og 
Ólympíusamband Íslands gegnt lykilhlutverki í heilsueflingu þjóðarinnar þegar horft er til
hreyfingar.
Til uppýsingar má nefna að innan vébanda ÍSÍ eru 53 viðurkenndar íþróttagreinar, 33 
sérsambönd, 25 íþróttahéruð, yfir 400 íþrótta- og ungmennafélög og deildir þeirra, hátt í 190 
þúsund félagsmenn og tæplega 110 þúsund iðkendur.

Fulltrúar Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands eru tilbúnir til að funda með velferðarnefnd
Alþingis í tengslum við málið, ef þess er óskað.
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