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Behov for forbedring av strømstøtteordningen
Norges idrettsforbund (NIF) vil takke regjeringen og Stortinget for at den eksisterende
ordningen ble etablert, og for at mange av våre innspill ble hensyntatt. Dessverre var det ikke
flertall for å senke innslagspunktet for ordningen til 50 øre/kWt eller for å inkludere gass i
ordningen, selv om vi opplevde at stortingsflertallet egentlig ønsket at gass skulle inkluderes.
Ved søknadsfristens utløp hadde idretten fremmet over 1 200 søknader om kompensasjon.
Ordningen har vært viktig for idrettslagene, og vissheten om at deler av de høye
strømkostnadene ville bli kompensert har bidratt til at aktiviteten kunne opprettholdes i
mange idrettslag til tross for økte kostnader.
Mye har skjedd i energimarkedet de siste månedene og NIF har registrert at markedet
forventer svært høye priser i de tre sørlige prisområdene i tiden som kommer.
Forventet spotpris inkl. mva. er 199 øre/kWt i april og 162 øre/kWt i mai.
Gjennomsnittsprisen i månedene april og mai var til sammenligning rundt 37 øre/kWt i
perioden 2016 til 2021. Den høyeste månedsprisen i april eller mai disse årene var
61 øre/kWt i mai 2021. Det er med andre ord ingen tvil om at vi står overfor svært høye priser
den nærmeste tiden, sammenlignet med hva vi har vært vant til.
Det er også verdt å merke seg at markedet nå forventer nær dobbelt så høye strømpriser
resten av året, som de gjorde for bare to måneder siden da grunnlaget for den eksisterende
ordningen ble lagt.
Tidsrom
2. kvartal 2022
3. kvartal 2022
4. kvartal 2022

Forventet pris 16. mars
inkl mva (øre/kWt)
165
131
146

Forventet pris 17. januar
inkl mva (øre/kWt)
90
69
84

Prosentvis økning
83 %
90 %
74 %

NIF, staten og ikke minst klubbene har et felles mål om å holde kostnadene ved
idrettsdeltakelse lave slik at alle skal kunne delta, uavhengig av familiens økonomi.
Det er vanskelig for idrettslagene å kutte kostnader uten at dette rammer aktiviteten. Det er
heller ikke lett å øke sponsor- eller dugnadsinntektene på kort sikt. Noen lag har noe
egenkapital som det kan tæres på i en kortere periode, men nå som det ser ut til at
energikostnadene vil være uvanlig høye i en lengere periode vil økte kostnadene i stor grad
måtte dekkes inn ved økte medlems- og treningsavgifter, noe alle er enige om er uheldig.

NIF opplever også at gassprisene er høye og økende. Gassprisene økte med i underkant av
50 prosent fra januar 2021 til januar 2022 og idrettslag melder nå om at prisene nå er nær
dobbelt så høye som de var for et drøyt år siden. Dette har medført at enkelte idrettslag har
fått økt sine kostnader med flere hundre tusen kroner.
Norges idrettsforbund er glad for at regjeringen foreslår å forlenge den etablerte
strømstøtteordningen med ett år, men NIF mener det er behov for en vesentlig forbedring av
ordningen. Idrettslagene har til tross for kompensasjonsordningen allerede fått økt sine
kostnader betydelig. NIF mener derfor at staten må ta en større del av de økte strøm- og
fjernvarmekostnadene fremover og at det er viktig at også gass inkluderes i ordningen.
•

NIF mener det er nødvendig at terskelverdien reduseres til 50 øre/kWt fra 1. april,
at staten kompenserer 100 prosent av kostnadene ut over dette og at gass inkluderes
i ordningen.

NIF stiller gjerne opp på et møte eller svarer opp ytterligere spørsmål.

Med vennlig hilsen

Nils Einar Aas
Generalsekretær

Side 2 av 2

