
   
OPPFØLGING IDRETTSFORBUNDETS INNSPILL TIL REVIDERT NASJONALBUDSJETT  
Vi viser 9l Idre<sforbundets innspill 9l revidert nasjonalbudsje< sendt Finansdepartementet og 
Kulturdepartementet 30. April. (h<ps://bit.ly/RNB2020NIF). Viken idre<skrets s9ller seg bak brevet i sin 
helhet. Vi ønsker imidler9d å komme med noen eksempler på hva en utvidelse av kompensasjonsordningen 
for arrangører, og en ny 9lskuddsordning vil bety for lokalidre<en.  
     
 Økonomiske 9ltakspakker er avgjørende for at lokalidre<en skal ha de nødvendige ressursene 9l å 
gjenoppta ak9viteten. Idre<slagene har en betydelig samfunnsrolle ved at de organiserer idre<, skaper 
fellesskap og bidrar 9l folkehelsen. I 9llegg er de arbeidsgivere og en betydelig bidragsyter 9l utviklingen av 
ak9ve lokalsamfunn.  
     
 Ins9tu< for samfunnsforskning es9merer at lokalidre<en har en omsetning på omtrent 508 millioner hver 
måned. Idre<sforbundets kartlegging for mars - juni viser tap for idre<slagene i Viken på ca. 138 millioner. 
Se< i lys av forskning er tallene sannsynligvis ikke for høye.  
     
 Ifølge en undersøkelse gjennomført av idre<skretsen i slu<en av mars, har 160 idre<slag permi<erte 
medarbeidere (N=703). Til sammen betyr de<e sannsynligvis at li< over tusen idre<slagsansa<e er 
permi<ert. I en den samme undersøkelsen fremkom det at hvert _erde idre<slag vil få likviditetsproblemer 
de neste to månedene (altså april og mai). Det er derfor avgjørende at kompensasjon utbetales så raskt som 
mulig.   
     
 Viken idre<skrets mener at disse to innspillene fra Idre<sforbundets brev er spesielt vik9ge for 
lokalidre<en:  
    1. En endring ved innretning og utvidelse av 9dsperioden for kompensasjonsordningen for arrangører i 
frivillighets- og idre<ssektoren ved avlysning, stenging eller utse<else av arrangementer som følge av 
COVID-19-utbruddet.  
    2. At det etableres en ny 9ltakspakke hvor penger blir gjort 9lgjengelig 9l umiddelbar bruk. Norges 
idre<sforbund ber om en 9lleggsbevilgning på 300 millioner kroner 9l en slik 9ltakspakke for perioden mars 
-juni 2020.  
     
I 9llegg ønsker vi å formidle et eksempel på hvordan et idre<slag opplever situasjonen.  
      
    1. Endre innretningen og utvide 9dsperioden for arrangementsstø<en Idre<sforbundet ber om at 
innretningen 9l kompensasjonsordningen endres, og at ordningen forlenges.   
      
 Formålet med kompensasjonsordningen må være å s9lle idre<slagene i en økonomisk posisjon 9lsvarende 
som om det avlyste arrangementet ville bli< gjennomført som planlagt. For at det skal være 9lfelle må 
følgende forandringen av innretningen gjennomføres:   
      
    * Alle typer deltakeravgider, billeenntekter, inntekter fra samarbeidspartnere, salg av varer fra kiosk mm. 
må dekkes via ordningen.  
    * Arrangører som mo<ok 60 prosent eller mer av sine inntekter i 2019 fra det offentlige, har ikke har re< 
9l kompensasjon e<er forskriden. I denne definisjonen av offentlige 9lskudd må kompensasjon av moms 
ikke innberegnes.  
    * Norges idre<sforbund mener at ethvert økonomisk tap som følge av utse<else/avlysning bør dekkes slik 
at alle kostnader som e< organisasjonsledd har pådra< seg i forbindelse med arrangementet må 
kompenseres.  
    * Kompensasjonsordningen er 9dsbegrenset 9l å omfa<e arrangement i perioden 5. mars 9l 30. April. Det 
vil være nødvendig å forlenge ordningen i tråd med 9dsperioden store idre<sarrangementer ikke 9llates. I 
9llegg må kompensasjonsbeløpet økes 9lsvarende det perioden forlenges med.  
      
    2. Etablere en ny 9lskuddsordning 
    Idre<sforbundet ber om en 9lleggsbevilgning på 300 millioner kroner 9l en ny 9ltakspakke for perioden 
mars -juni 2020.  
     

https://bit.ly/RNB2020NIF


 Vikenidre<en har søkt 9l sammen om 51 540 981 kroner fra Lo<eri- og s9delses9lsynet. Viken idre<skrets 
er sam9dig kjent med at mange idre<slag har betydelige tap som ikke vil bli dekt av ordningen. Selv ikke 
med forandret innretning av kompensasjonsordningen for arrangører.   
     
 En 9ltakspakke for idre< og frivillighet kny<et 9l den allerede eksisterende ordningen for 
momskompensasjon for varer og tjenester, vil e<er Norges idre<sforbunds mening kunne være en særdeles 
god og treffsikker løsning for å avhjelpe de økonomiske konsekvensene. Det vil likevel være noen idre<slag 
som av forskjellige grunner ikke har søkt om momskompensasjon og derfor ikke vil være i den etablerte 
kanalen for utbetaling. Disse organisasjonsleddene kan hensyntas på andre måter innenfor den foreslå<e 
summen.  
     
 Lo<eri- og s9delses9lsynet har nødvendige data 9lgjengelig for å kunne effektuere utbetalinger raskt og 
enkelt. En slik ordning vil være velegnet og treffsikker når det gjelder å le<e på idre<slagenes umiddelbare 
likviditetsuiordringer.  
     
 Dersom det e<er sommerferien viser seg at krisen vedvarer for norsk idre<, vil ikke 300 millioner kroner 
være 9lstrekkelig, men for perioden vi er inne i, er de<e summen som vil avhjelpe de umiddelbare 
likviditetsuiordringer for idre<ens organisasjonsledd. 
     
 Eksempler på idre<slag som ikke få< stø<e fra arrangementsstø<eordningen er idre<slag som 9lbyr ulike 
ordninger av Idre<s-SFO eller svømmeopplæring. Disse ak9vitetene er ode sa< inn i en større 
sammenheng, hvor økt bevegelsesglede og fysisk ak9vitet er vik9g, i 9llegg 9l at svømmeopplæringen 
redder liv. Idre<slag har ansa< faglig dyk9ge pedagoger og trenere for å gjennomføre ak9vitetene. Mange 
idre<slag som sa< i gang ak9vitet forteller nå om at de også får økte kostnader på grunn av 
smi<evernsreglene. De resulterer i at de må ha flere trenere per barn enn det som er vanlig.   
      
 Et eksempel på hvordan idre<slag opplever situasjonen Det mange idre<slag som er redd at mange familier 
ikke skal ha råd å betale treningsavgiden i år. Det vil ikke kun bety at idre<slagenes økonomi blir dårligere, 
men også at mange barn og ungdommer forsvinner fra idre<en med samfunnsmessige konsekvenser det 
innebærer.   
     
    Kolbotn IL 
    Har rapportert følgende tap for mars - juni i kartleggingen 9l idre<sforbundet:  kroner.  
     
    Har ha< anledning 9l å søke 328 638 kroner fra kompensasjonsordningen for arrangører. 
     
    Slik beskriver idre<slaget situasjonen: 
    "Det ser ikke bra ut.   Det er ikke kun fordi at inntekter fra arrangementer og kiosksalg forsvinner. Vi blir 
også påført økte kostnader pga smi<evernsreglene. Vi ser også at treninsavgidene blir ikke betalt. Vi har 
beregnet de<e 9l et tap på 1,4 millioner. Vi kommer nok å tape omtrent 2,8 millioner fra ulike 
arrangementer som ikke blir gjennomført. Det ser ut 9l å bli et ne<o tap på omtrent 5,8 millioner for 2020." 
     
     
 Tusen takk for innsatsen du gjør! 

 Viken idre<skrets ønsker å takke for den ekstra arbeidsinnsats som dere Stor9ngsrepresentantene nå yter, 
for at samfunnet skal komme igjennom korona-situasjonen på en god måte. Vi imøteser en god dialog 
fremover, og ta gjerne kontakt dersom du trenger y<erligere opplysninger.  

    
    Med vennlig hilsen  
      
    Roar Bogerud        Kathinka Mohn 
    Leder Viken idre<skrets        Organisasjonssjef Viken idre<skrets  

      



      
         
      
     


