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Notat fra Norges idrettsforbund til høringen vedrørende statsbudsjettet 2018
Kap. 315: Frivillighetsformål
Post 70: Momskompensasjon på varer og tjenester
Norges idrettsforbund er i likhet med frivilligheten for øvrig, overrasket og skuffet over at ordningen
med momskompensasjonen på varer og tjenester for frivillige organisasjoner reelt sett svekkes.
Et samlet Storting stilte seg senest 20. juni inneværende år bak en opptrapping av ordningen, slik vi
ser det, fordi man erkjente urimeligheten i at frivillige organisasjoner skal få en ekstraregning på
merverdiavgift der kommuner ikke betaler noe, og der private får tilbake det hele.
I forslaget til Statsbudsjett foreslår regjeringen en økning på 2,17 prosent fra 2017, mens
prisjusteringen i hele budsjettet for øvrig er på 2,7 prosent. Det betyr en reell nedgang, med økt
avkorting for frivillige organisasjoner som konsekvens. Helt ferske tall fra Lotteri og stiftelsestilsynet
om søknadsmassen viser et behov på ca. 1,9 mrd kroner for 2018, mens regjeringen foreslår 1,348 mrd
kroner.
I tillegg øker regjeringen den lave momssatsen fra 10 % til 12 %. Det er lav momssats på bl.a. reiser og
overnatting. Det betyr at kostnadsnivået til idretten og annen frivillighet vil øke, og avkortingen av
kompensasjonen for moms på varer og tjenester fra 2019 vil øke ytterligere.
•

Norges idrettsforbund ber komiteen øke rammen for momskompensasjon på varer og
tjenester til 1,9 milliarder kroner.

Post 72 Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge

Norges idrettsforbund undrer seg over at bevilgningen på 2,5 millioner for å dekke utgifter til politi
ved idrettsarrangementer for barn og unge strykes. Dette var en post som bidro til å øke
aktivitetsnivået og til å bedre tryggheten ved å drive idrett på veier og gater.
Post 76 Tilskudd til tiltak mot barnefattigdom

Idrettsforbundet er glade for at budsjettforslaget opprettholder posten om støtte til tiltak for barn fra
familier med varig lav inntekt. Dersom det offentlige kan sørge for at alle barn får den økonomiske
muligheten til å delta i idrett, kan idrettsorganisasjonen sørge for å levere idrettsglede til enda flere.
Post 82: Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Regjeringen foreslår å øke merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg fra 175,9 til 185
millioner kroner. Basert på fjorårets regnskapstall for ordningen, tror Norges idrettsforbund at det
foreslåtte beløpet er tilstrekkelig til en reell full kompensasjon av moms på bygging av idrettsanlegg.
Kap. 3339: Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser
Idretten stiller seg helhjertet bak en ansvarlig spillpolitikk der enerettsmodellen er det bærende
elementet. Vi takker Stortinget som gjennom vedtak, fastslo å bevare ordningen.
Prognosene for overskudd til fordeling over tippenøkkelen viser med all tydelighet at enerettsmodellen
fortsatt gir forutsigbare og gode rammevilkår for idretten i Norge.

Et anleggsløft
Det er et økende gap mellom tilgjengelige penger fra Norsk Tippings overskudd til idrettsanlegg og
søknadssummen. I 2017 ble det søkt om 4,5 milliarder kroner for godkjente anlegg, mens disponibelt
beløp var 1,3 milliarder kroner. Etterslepet på mer enn 3 milliarder kroner har økt siden i fjor, og vil
fortsette å øke dersom ikke den tilgjengelige summen økes. Anleggsdelen av spillemidlene til
idrettsformål vil ikke greie å lukke gapet mellom reelle, godkjente anlegg og disponible ressurser.
Norges idrettsforbund foreslår et anleggsløft der breddeidrettsanlegg over hele landet
tilleggsfinansieres over statsbudsjettet.
•

Norges idrettsforbund utfordrer familie- og kulturkomiteen og resten av Stortinget til å
erkjenne at spillemidler til anleggsbygging ikke er tilstrekkelig og begynne å sette av penger
over statsbudsjettet, øremerket til å understøtte bygging av breddeidrettsanlegg over hele
landet.

Norges idrettsforbund støtter også anbefalingen fra «Strategiutvalget for idrett» om å gjennomføre et
tiårig statlig svømmehalløft, slik at alle barn og unge blir svømmedyktige innen de går ut av
grunnskolen. Det må etableres et forpliktende samarbeid om dette, mellom Helse- og
omsorgsdepartementet, Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.
Nytt toppidrettssenter
Dagens toppidrettssenter er ca. 30 år gammelt, lite og utdatert. Dersom vi fortsatt skal ha ambisjoner
om å være en toppidrettsnasjon, vil det være avgjørende å skape en forsterket møteplass for norsk
toppidrett, som et Campus Sognsvann vil være.
•

Norges idrettsforbund ber om 6 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.

Modernisering 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. Samtidig har regjeringen som mål å styrke og
forenkle hverdagen for frivillige organisasjoner.
Norges idrettsforbund mener det er en alvorlig 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 sammen med Frivillighet Norge ber om at Stortinget avsetter midler
slik at en nødvendig modernisering og digitalisering også av frivillig sektor enklere kan la seg
realisere.

Driftsstøtte til Vikersundbakken og ake-, bob- og skeletonbanen på Lillehammer
Det er urimelig at små kommuner alene skal bære kostnadene ved anlegg som brukes av hele Norge –
eller hele verden. Ake-, bob- og skeletonanlegget i Lillehammer kommune og Vikersundbakken i
Modum kommune er to slike anlegg av nasjonal interesse.
•

Idrettsforbund ber om at disse to anleggene blir tilgodesett med driftsstøtte på til sammen 11
millioner kroner over statsbudsjettet. Dette beløpet fordeler seg med kr. 6 millioner for Ake-,
bob- og skeletonbanen og kr. 5 millioner for Vikersundbakken.

Med vennlig hilsen

Tom Tvedt
Idrettspresident
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