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Notat fra Norges idrettsforbund til høringen vedr. budsjettet 2019

I forslaget til Statsbudsjett for 2019 sier regjeringen: «Frivillighet skaper lokalt engasjement,
fellesskap, integrering og kulturell og demokratisk bevissthet. Regjeringen vil bidra til at
frivilligheten vokser fram nedenfra, friere fra politisk styring og med utvikling på egne
premisser…»
Norges idrettsforbund støtter regjeringen i dette standpunktet og vil komme med noen
innspill som nettopp er tuftet på denne felles forståelsen.
Kap. 315: Frivillighetsformål
Post 70: Momskompensasjon på varer og tjenester
Selv om bevilgningen til momskompensasjonsordningen for varer og tjenester har økt, er det
langt til målet om full kompensasjon. Med det foreslåtte beløpet på 1 557 600 000 kroner vil
det i 2019 mangle opp mot 400 millioner kroner for at kompensasjonen for vare- og
tjenestemoms for frivillige organisasjoner skal være fullstendig.
• Norges idrettsforbund stiller seg bak Frivillighet Norges utgangspunkt om at
rettighetsfesting av momskompensasjonsordningen er den viktigste saken for
frivilligheten å få inn i frivillighetsmeldingen som skal behandles til høsten.
• Norges idrettsforbund ber komiteen øke rammen for momskompensasjon på varer og
tjenester til 1,9 milliarder kroner.
Post 82: Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg
For å stimulere til bygging av idrettsanlegg er det vesentlig at idrettslag som bygger anlegg,
får forutsigbarhet og full merverdiavgiftskompensasjon. Idrettsforbundet er svært glede for
at man i noen år kom i mål med full kompensasjon av moms på bygging av idrettsanlegg. Det
er fint at Regjeringen foreslår å øke merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av
idrettsanlegg fra 185 til 189,4 millioner kroner. Imidlertid vet vi at dette på langt nær vil være
nok. Søknadssummen for 2018 var til sammenligning 304 millioner kroner. Tross 100
millioner kroner fra revidert statsbudsjett mangler det fremdeles 20 millioner kroner for full
kompensasjon inneværende år.
• Norges idrettsforbund ber komiteen sikre at ordningen med
merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg blir rettighetsfestet i
frivillighetsmeldingen.
• Norges idrettsforbund ber komiteen øke rammen for ordningen i 2019 til 325
millioner kroner.

Kap. 3339: Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser
I 2019 vil grasrotandelen øke fra fem til sju prosent. Dette innebærer at en større andel av
spillemidlene blir utbetalt direkte til lokale lag og foreninger. Når Kulturdepartementet
legger prognosen for 2019 til grunn, anslår de at det vil resultere i en reduksjon i
spillemidlene til idrettsformål på 90 millioner kroner.
Norges idrettsforbund er bekymret for at det store etterslepet på bygging av idrettsanlegg vil
øke ytterligere. Det er et økende gap mellom tilgjengelige penger fra Norsk Tippings
overskudd til idrettsanlegg, og søknadssummen til spillemidler for bygging av idrettsanlegg.
Norges idrettsforbund støtter også anbefalingen fra «Strategiutvalget for idrett», det såkalte
“Fjørtoftutvalget”, om å gjennomføre et tiårig statlig svømmehalløft, slik at alle barn og unge
blir svømmedyktige innen de går ut av grunnskolen. Idretten støtter også forslaget om at det
etableres et forpliktende samarbeid om dette mellom Helse – og omsorgsdepartementet,
Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.
•

•

Norges idrettsforbund utfordrer komiteen og resten av Stortinget til å sette av
1 milliard kroner over statsbudsjettet til bygging av breddeidrettsanlegg over hele
landet i samarbeid med kommunene.
Norges idrettsforbund ber komiteen være oppmerksom når formålene for bruken av
spillemidlene til idrettsformål utvides utover idrettsformål i Norge. Det vil
nødvendigvis legge ytterligere press på dagens formål.

Nytt nasjonalt toppidrettssenter
Dagens toppidrettssenter er ca. 30 år gammelt, lite og utdatert. Dersom vi skal fortsatt ha
ambisjoner om å være en toppidrettsnasjon, vil det være avgjørende å skape en forsterket
møteplass for norsk toppidrett, som et nytt nasjonalt toppidrettssenter vil være.
•

Norges idrettsforbund ber om 3 millioner kroner over statsbudsjettet til
utvikling/prosjektering av et nytt toppidrettssenter som utvikles i samarbeid med
Norges idrettshøgskole, til gjensidig nytte og glede for begge parter – og for
breddeidrettsklubbene i Oslo.

Digitalisering av frivillig sektor
Statsbudsjettet erkjenner og anerkjenner behovet for at samfunnet i langt større monn må
over på digitale og moderne løsninger. Det offentlige skal fornyes og digitaliseres på mange
områder, men frivillig sektor – og idretten – er ikke nevnt med ett ord. Regjeringen har som
mål å styrke og forenkle hverdagen for frivillige organisasjoner.
Norges idrettsforbund mener det er en forglemmelse ikke å se de samme behovene i frivillig
sektor, eller å forvente at små og store frivillige organisasjoner hver for seg skal gjennomføre
de samme prosessene som det offentlige nå gjør.
•

Norges idrettsforbund ber om at Stortinget avsetter midler slik at en nødvendig
modernisering og digitalisering også av frivillig sektor enklere kan la seg realisere.
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Kap 315, post 76 Tilskudd til tiltak mot barnefattigdom og kap 846, post 61
Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom
Statsbudsjettet legger opp til økte tilskudd til ordninger rettet mot barn som vokser opp i
lavinntektsfamilier og fritid. Det støtter Idrettsforbundet. Norges Idrettsforbund har dog
merket oss at ikke idrettens prosjekt ALLEMED ikke omtales i noen av postene.
• Norges idrettsforbund ber om komiteen komme med merknad til kap 315, post 76 om
at posten også må inkludere støtte til å videreføre ALLEMED
Kap 315, post 86 Tilskudd til internasjonale idrettsarrangement
Norges idrettsforbund synes det er bra at regjeringen ønsker å understøtte internasjonale
idrettsarrangementer i Norge. Det er også flott at norske toppidrettsutøvere får delta i
internasjonale konkurranser på hjemmebane uavhengig av arrangør.
NIF undrer seg imidlertid over at 30 av 38 millioner kroner tildeles arrangører som eies av
internasjonale, kommersielle selskaper, henholdsvis det franske Amaury Sport Organisation
(ASO) som er en del av den franske mediagruppen Éditions Philippe Amaury, og den
amerikanske sportskanalen Entertainment Sports Programming Network (ESPN).Disse blir
tilgodesett med langt større bevilgninger enn idrettens egne organisasjoner således at
overskuddet ikke nødvendigvis kommer framtidig idrettsaktivitet til gode.
Det vil være å håpe at andre, ideelle arrangører, i tillegg til de som er tilgodesett i 2019, i
fremtiden også kan nyte godt av støtte til sine internasjonale arrangement. Det vil sikre at
kompetanse, penger og erfaringer vil kunne tilbakeføres til de særforbundene som står som
arrangører, alene eller i samarbeid med andre.
Prop. 1LS Skatter, avgifter og toll i 2019:
Kap 25 Idrettsfond
Formålet med idrettsfond er å sikre og forvalte utøvernes inntekter slik at vedkommende har
de nødvendige midlene til bruk i den aktive perioden; og har midler til eventuell utdanning
og utvikling til en fremtidig yrkeskarriere.
Idrettsfond har vært og er en viktig ordning for utøverne for sikre den aktive perioden og
yrkeskarrieren etter et liv som toppidrettsutøver. Idrettsforbundet vil gjøre komiteen
oppmerksom på dette ettersom det ikke fremkommer i regjeringens dokument, som
utelukkende begrunner det i IOCs tidligere amatørreglement. Videre antar vi at høringen
som skal gjennomføres, tar sikte på å forbedre reglementet for idrettsfondsordningen for
ivaretakelse av utøveren. Idrettsforbundet er glad for at arbeidet med revideringen av
regelverket, som ble igangsatt i 2015, tar sikte på å gjennomføre høringsrunde i løpet av
første kvartal 2019.
Kap 26 Frivillige organisasjoner – beløpsgrenser for skatte- og
arbeidsgiveravgiftsfritak
Norges idrettsforbund er positive til at regjeringen ønsker å finne en god løsning for
beløpsgrenser for skatte- og arbeidsgiveravgiftsfritak for veldedige og allmennyttige
organisasjoner. Vi ønsker også å gjøre komiteen oppmerksom på at idretten har forholdt seg
til en veileder utviklet av Skatteetaten og ikke lagt egne fortolkninger til grunn, slik det kan
oppfattes i Prop. 1LS Skatter, avgifter og toll 2019. Dette har vært en viktig ordning for små
idrettslag og for fleridrettslag med selvstendige undergrupper.
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