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          11. oktober 2019 
 
Notat fra Norges idrettsforbund til høringen vedr. budsjettet 2020 
 
I forslaget til Statsbudsjett for 2020 sier regjeringen: «[….]De frivillighetspolitiske målene vil 
være førende for den statlige frivillighetspolitikken uavhengig av samfunnssektor.» I Meld. 
St. 10 (2018–2019) Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig. Den statlege 
frivilligheitspolitikken presenteres fire frivillighetspolitiske mål: 

• Bred deltakelse 
• En sterk og uavhengig sektor 
• En forenklingsreform for frivillig sektor 
• En samordnet frivillighetspolitikk 

 
Norges idrettsforbund støtter regjeringen i dette utgangspunktet og vil komme med noen 
innspill som nettopp er tuftet på bred deltakelse i en sterk og uavhengig sektor. 

Prop. 1LS Skatter, avgifter og toll i 2019:  
Kap 26 Frivillige organisasjoner – beløpsgrenser for skatte- og 
arbeidsgiveravgiftsfritak 
Å rekruttere kasserere til idrettslag viser seg å bli vanskeligere og vanskeligere. En av 
årsakene er at det oppleves som svært krevende å forholde seg til statens regelverk og krav 
om innrapporteringer. 
 

• Norges idrettsforbund ber komiteen, som en del av en forenklingsreform for frivillig 
sektor, å igangsette et arbeid for å kartlegge og gi anbefalinger for hvordan frivillige 
organisasjoners rapportering til det offentlige kan bli vesentlig enklere og mer 
ubyråkratisk.  

 
Kap. 315: Frivillighetsformål 
Post 70: Momskompensasjon på varer og tjenester 
Det er gledelig at bevilgningen til momskompensasjonsordningen for varer og tjenester har 
økt, men det er fortsatt langt til det uttalte målet fra en samlet frivillig sektor og fra 
Idrettstinget om en full momskompensasjon.  
 
Omleggingen av ordningen med virkning fra 1.1.2019 har resultert i merarbeid og 
merkostnader for idretten når det gjelder fradrag for utenlandskostnader.  
 

• Norges idrettsforbund stiller seg bak Frivillighet Norges krav om rettighetsfestet, full 
momskompensasjon som den viktigste saken for hele norsk frivillighet. 

• Norges idrettsforbund ber komiteen øke rammen for momskompensasjon på varer og 
tjenester i 2020 fra 1,7 milliarder til 2,1 milliarder kroner.  

• Norges idrettsforbund ber komiteen revidere ordningen slik at den blir enklere, mer 
ubyråkratisk og mer forutsigbar. 
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Post 82: Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg  
Med unntak av i 2012 har ordningen gitt full kompensasjon til idrettslag som bygger anlegg. 
Det har vært et viktig insentiv for at idrettslag skal påta seg ansvar for å bygge anlegg.   
 
For å stimulere ytterligere til bygging av idrettsanlegg, er det vesentlig at idrettslag som 
bygger anlegg, ikke bare får full merverdiavgiftskompensasjon, men også får forutsigbarhet 
knyttet til finansieringsplanene sine. 
 

• Norges idrettsforbund ber komiteen sikre at ordningen med 
merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg blir rettighetsfestet. 

• Norges idrettsforbund ber komiteen styrke forutsigbarheten gjennom å øke rammen 
for ordningen i 2020 fra kr 194,5 millioner til 325 millioner kroner. 

 
Harmonisere kommunenes momsordning med spillemiddelregelverk 
Kommuner som i dag bygger svømmeanlegg og har inntekter fra publikumsbading blir 
kategorisert som opplevelsessenter, selv om de får støtte av spillemidler til idrettsformål og 
har som formål å bidra til idrett og fysisk aktivitet. Det resulterer i at kommuner enten 
bygger svømmeanlegg der idretten ikke har rett på treningstid, eller at de lukker badet for 
publikum.  
 

• Norges idrettsforbund ber om at man må endre momsreglene slik at kommunene som 
bygger svømmehall får fullt fradrag når formålet ved bygging er fysisk aktivitet og 
folkehelse. 

 
Kap. 3339: Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser 
Norges idrettsforbund er takknemlige for regjeringens tiltak for å sikre og bevare den norske 
modellen for pengespill. Modellen er et effektivt virkemiddel i kampen mot problematisk 
spillatferd, og den tilfører forutsigbar finansiering av gode formål hvert eneste år.  
 
Slik ordningen nå er får Norges idrettsforbund og underliggende organisasjonsledd tildelt 
spillemidler i desember for det neste budsjettåret. Dette vanskeliggjør arbeidet med hensyn 
til planlegging og forutsigbarhet.  
 
Norges idrettsforbund støtter fortsatt anbefalingen fra «Strategiutvalget for idrett» om å 
gjennomføre et tiårig statlig svømmehallsløft, slik at alle barn og unge blir svømmedyktige 
innen de går ut av grunnskolen. Idretten støtter også forslaget om at det etableres et 
forpliktende tverrdepartementalt samarbeid om dette.   
 
Norges idrettsforbund er bekymret for at det store etterslepet på bygging av idrettsanlegg vil 
øke ytterligere. Det er ikke tilstrekkelig med penger i ordningen, og det er et økende gap 
mellom tilgjengelige penger fra Norsk Tippings overskudd til idrettsanlegg, og den godkjente 
søknadssummen til spillemidler for bygging av idrettsanlegg.  
 
Samtidig er selve ordningen med et spleiselag mellom spillemidler, kommune og frivillighet 
en særdeles god ordning som er med på å løse ut både penger og frivillig innsats for å bygge 
idrettsanlegg. 

• Norges idrettsforbund utfordrer komiteen og resten av Stortinget til å sette av  
kr. 200 millioner over statsbudsjettet til å styrke selve ordningen med 
anleggsfinansiering, slik at køen av idrettsanlegg som venter på tilskudd ikke øker. 

• Norges idrettsforbund ber komiteen endre tildelingstidspunktet av spillemidler til 
idrettsorganisasjonen, slik at det skje i ordinær hovedfordeling i april. 


