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INNSPILL TIL REVIDERT NASJONALBUDSJETT  

Nesten alle barn og unge (93 prosent) er innom norsk idrett i oppveksten. Det viser tydelig 
idrettens kraft, idrettens muligheter og idrettens ansvar for sine medlemmer. Alle som 
ønsker å drive organisert idrett i Norge, kan finne en mulighet i et idrettslag. Mennesker med 
eller uten funksjonsnedsettelser, bredde- og toppidrettsutøvere og norsk eller utenlandsk 
kulturbakgrunn – vår organisasjon favner alle. 
 
Gjennom egenbetaling og frivillighet skaper idrettsbevegelsen over 75 prosent av sine 
inntekter selv.  Samtidig er de rammevilkårene som myndighetene rår over naturligvis også 
svært viktige.  Overskuddet fra Norsk Tipping gir stabile og forutsigbare inntekter både til 
anleggsbygging og til idrettsorganisasjonen over spillemidlene, og kommunene sørger for 
gode forutsetninger for idrettslagenes levekår i lokalsamfunnene. 
 
Selv om idretten i dag kun mottar en svært liten del av sine inntekter over statsbudsjettet, er 
disse inntekten oftest helt avgjørende for norsk idrett, fordi de oppfyller forpliktelser eller 
prinsipper i det norske samfunnet og fordi tilskudd over statsbudsjettet dekker oppgaver som 
ikke dekkes over spillemidlene. 
 
For 2022 ønsker Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) å 
understreke noen budsjettposter som etter vår mening må ivaretas i revidert 
nasjonalbudsjett, fordi de ikke ble ivaretatt i det ordinære budsjettet før jul; 

• Rettighetsfesting av merverdiavgiftskompensasjonsordningene. 
• Aktivitetshjelpemidler for mennesker med funksjonsnedsettelser. 
• Kompensasjon for omlegging av pensjonsordning i Statens pensjonskasse. 

 

Hver av punktene er nøyere beskrevet nedenfor og er Norges idrettsforbund og olympiske og 

paralympiske komités (NIF) innspill til revidert nasjonalbudsjett. 
 
Momskompensasjon for varer og tjenester (kap. 315, post 70) og 
merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg (kap. 315, post 82) 
NIF er veldig fornøyde med at regjeringserklæringen lover full rettighetsfestet 
momskompensasjon for varer og tjenester og for idrettslag som bygger egne idrettsanlegg. 
Det er et viktig prinsipp for hele det frivillige feltet at det ikke skal være moms på frivillig 
innsats. 
 
NIF forventer at regjeringen følger opp sin egen regjeringserklæring og slår fast at 
merverdiavgiftskompensasjonen skal være rettighetsfestet fra nå av. 
 
Når det gjelder kompensasjon for moms på anlegg som idrettslagene selv bygger, har det – 
med unntak av i 2012 – blitt gitt full kompensasjon i revidert budsjett eller saldert budsjett 
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hvert år. NIF forventer at dette også skjer i inneværende år. Med regelstyrt full kompensasjon 
blir denne årvisse øvelsen historie etter 2022. 
  

• NIF ber om at regjeringen i RNB rettighetsfester momskompensasjonsordningene 
for både varer og tjenester og ved bygging av idrettsanlegg, som skissert i 
Hurdalsplattformen.    
 

• Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg:  
NIF ber om at ordningen styrkes med 65 millioner i 2022, for å sikre full 
momskompensasjon. 

 
Kap. 2661 Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv. post 79: 
Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år 
Fredag 25. februar 2022 meldte NAV på sine hjemmesider at årets tildeling av 
aktivitetshjelpemidler var brukt opp (totalt 55 125 000 kroner). En ordning som går tom etter 
to måneder frarøver personer med behov for aktivitetshjelpemidler muligheten til å leve 
aktive liv og ha et aktivt liv sammen med andre. Det er rett og slett diskriminerende og gjør 
det umulig for både idretten og staten å innfri målet om idrettsglede for alle. Prinsippet om at 
alle mennesker skal ha like muligheter, må gjelde også her. I 2021 var totalsummen som ble 
brukt på ordningen 83 730 000. Likevel tok midlene slutt allerede i august måned. 
 
I statsbudsjettet 2022 ble egenandelstaket økt fra 4 000 til 5 000 kroner fra 1. januar 2022. 
Samtidig ble det innført strengere krav til utprøving og plan for bruk, før utlevering av 
aktivitetshjelpemiddelet, for å unngå at tildelte hjelpemidler ikke benyttes eller benyttes 
svært sjeldent. NIF er kritiske til endringene i ordningen som ble innført i statsbudsjettet 
2022. Ordningen strammes inn, kravene blir strengere og man reduserer samtidig støtte til 
en ordning hvor det allerede er for lite penger. NIF forventer at revidert budsjett retter opp 
dette. 
 

• NIF ber primært at ordningen med aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år bør 
endres fra å være en rammestyrt ordning til å bli en rettighetsfestet ordning som 
tildeles som en overslagsbevilgning, slik som praksis er innenfor resten av 
hjelpemiddelområdet. 
 

• NIF ber regjeringen om å øke posten til 200 millioner kroner – i tråd med behovet 
beskrevet i rapporten «Aktivitetshjelpemidler til personer med fysisk 
funksjonsnedsettelse» fra ASD i 2020. 

 
Kompensasjon for omlegging av pensjonsordning i Statens pensjonskasse 

I 2020 ble det besluttet en forsikringsteknisk beregnet pensjonspremie for de virksomheter 
fra frivillig sektor som er medlem av Statens pensjonskasse (SPK) og som tidligere har vært 
fritatt for arbeidsgiverandel. Da denne ordningen første gang ble foreslått, ble det fremholdt 
at dette ikke skulle gi økonomisk konsekvens, men bli kompensert. Dette ble dessverre ikke 
tilfelle. Endringen har tredd i kraft med en gradvis innføring fra 2021 og frem til den er fullt 
innført fra 2023. I 2022 betyr dette hele 13 millioner kroner i økte pensjonskostnader for 
NIF. 
  
I dag har statlige virksomheter som ble berørt, og Den norske kirke, blitt kompensert for 
merkostnaden dette medførte, men ikke de frivillige organisasjonene.  
  
Siden 2020 har NIF adressert den store utfordringen som møter norsk idrett i forbindelse 
med omleggingen av pensjonsordningen. 
  
Pensjonskostnadene i NIF gjelder ansatte i NIFs sentraladministrasjon, i Olympiatoppen og i 
idrettskretsene. I 2022 betyr dette hele 13 millioner kroner for NIF. Denne kostnaden må nå 
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dekkes av spillemidler til idrettsorganisasjonen. Økningen i tilskudd over spillemidlene til 
sentraladministrasjonen (NIF sentralt) og til de regionale leddene (idrettskretsene) for 2022, 
er i sum mindre enn kostnadene til omlegging av pensjonsordningen i Statens pensjonskasse. 
Handlingsrommet blir mindre, og de økte pensjonskostnadene rammer aktiviteten i 
organisasjonen.  
  
NIF mener både forskjellsbehandlingen og de økonomiske konsekvensene er urimelige. 
Konsekvensene blir ekstra store fordi innføring av denne endringen falt sammen med 
koronapandemien som både gjorde og gjør økonomien i idretten usikker, og som krever en 
stor sentral og regional koordinerende innsats. Det er en stor og reell bekymring for 
aktivitets- og medlemsfrafall og en reduksjon i frivillig innsats. Det å få folk tilbake til 
idretten er en stor og viktig oppgave som krever økte ressurser og aktivitet – ikke en 
reduksjon. 
  
Vi ber om at regjeringen får på plass løsninger for den delen av frivilligheten som er blitt 
rammet av utilsiktede konsekvenser gjennom pensjonsomleggingen. 
  

• NIF ber om en kompensasjonsordning eller en økning i driftstilskuddet for å dekke 
de økte kostnadene til pensjonsordning, i 2022 er dette 13 millioner kroner for NIF. 

 
Det er fortsatt utfordringer i idretten i lys av koronapandemien. NIF ber om at det settes av 
penger til økonomisk beredskap for eventuell forlengelse av stimuleringsordningene til 
frivilligheten. 
 
Stortinget har vedtatt en strømstøtteordning for perioden fra desember til mars, og 
regjeringen har nå varslet forlengelse av ordningen til mars 2023. Strømprisene ser ut til å bli 
høyere fremover noe som fører til økte kostnader for idrettslagene. Det er derfor behov for at 
ordningen forbedres. Noen idrettslag benytter gass som energikilde. Også disse har opplevd 
en stor økning i kostnader som bør inkluderes i ordningen.   
 

• NIF ber om at terskelverdien reduseres til 50 øre/kWt, at myndighetene dekker 100 
prosent av kostnadene utover dette, og at utgifter til gass inkluderes i ordningen. 

 
Situasjonen i Ukraina er både tragisk og krevende. Idrettsforbundet er glade for den gode 
dialogen vi har med myndighetene på flere områder. Norsk idrett vil gjerne bidra til det 
internasjonale idrettsfellesskapet for å opprettholde mest mulig av det internasjonale 
aktivitets- og konkurransetilbudet. Det er stor usikkerhet knyttet til gjennomføring og flytting 
av idrettsarrangementer. Dersom norske særforbund stiller seg positive til å overta 
arrangøransvaret for idrettsarrangementer som ikke kan gjennomføres slik som opprinnelig 
planlagt, bør myndighetene oppfordres til å legge til rette for dette, økonomisk og praktisk. Vi 
har ikke det fulle bildet i dag, men vi ber om at regjeringen og Stortinget tar dette med seg i 
det videre arbeidet. 
 
 

NIF håper at dere tar med våre innspill i det viktige arbeidet med revidert nasjonalbudsjett. 
Vi ser fram til dialog og stiller selvsagt på møter og er tilgjengelig ved behov. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Berit Kjøll        Nils Einar Aas 
idrettspresident       generalsekretær 


