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Notat fra Norges idrettsforbund til høringen om budsjettet 2017
Kap. 315: Frivillighetsformål
Post 70: Momskompensasjon på varer og tjenester
Norges idrettsforbund er overrasket, i likhet med frivilligheten for øvrig, at ordningen med
momskompensasjonen på varer og tjenester for frivillige organisasjoner ikke styrkes. Vi oppfatter at
myndighetene har erkjent urimeligheten i at frivillige organisasjoner skal få en ekstraregning på
merverdiavgift der kommuner ikke betaler noe, og der private får tilbake det hele. Et konservativt
estimat fra Frivillighet Norge sier at søknadssummen i 2017 vil være på 1,787 milliarder kroner.
Regjeringens forslag på om lag 1,3 milliarder er ikke tilstrekkelig for å dekke behovet for
momskompensasjon.


Norges idrettsforbund ber komiteen øke rammen for momskompensasjon på
varer og tjenester til 1,7 milliarder.

Post 72 Tilskudd til frivillig virksomhet for barn og unge

Norges idrettsforbund er positiv til at bevilgningen på 2,5 millioner kroner videreføres for å dekke
utgifter til politi ved idrettsarrangementer for barn og unge. Idrettsforbundet vil fortsatt ta
forvaltningsansvaret vedrørende viderefordelingen av tilskuddet til aktuelle arrangementer.

Post 82: Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

For å stimulere til bygging av idrettsanlegg er det vesentlig at idrettslag som bygger anlegg får
forutsigbarhet og full merverdiavgiftskompensasjon. I 2016 er det bevilget om lag 192 millioner
kroner. I budsjettet for 2017 er det satt av 175,9 millioner. Det betyr at idretten igjen må håpe på at
regjeringen klarer å finne differansen i det reviderte budsjettet. Med så tydelige politiske signaler som
er gitt om denne ordningens positive sider, er det etter Idrettsforbundets mening synd at man ikke
setter av tilstrekkelig penger med én gang og tar bort usikkerheten hos idrettslag som skal bygge.


Norges idrettsforbund ber komiteen øke rammen for
merverdiavgiftskompensasjon til idrettsanlegg til 225 millioner kroner. Beløpet
er et estimat basert på tidligere søknadsmasse. Det endelige beløpet vil bli kjent
1. mars, da søknadsfristen for ordningen går ut.

Post 86 Tilskudd til internasjonale sykkelritt i Norge

Norges idrettsforbund er tilfredse med at Sykkel-VM 2017 får dekket det resterende beløpet fra
tilsagnsfullmakten i årets statsbudsjett, og at det også gis midler til kvinners deltakelse i internasjonale
sykelritt.

Post 87 Tilskudd til X-Games

Norges idrettsforbund er positiv til at X-Games får støtte på årets statsbudsjett og forutsetter at det
settes krav om et godkjent antidopingarbeid, samt at det inngåes avtaler mellom arrangør og
involverte særforbund.

Kap. 3339: Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser


Prognosene for overskudd til fordeling over tippenøkkelen viser med all
tydelighet at enerettsmodellen for spill fortsatt gir forutsigbare og gode
rammevilkår for idretten i Norge.

Idretten stiller seg helhjertet bak en ansvarlig spillpolitikk, som setter de sosialpolitiske hensyn først
og tar forbrukerbeskyttelse på alvor. Norsk idrett anmoder komiteen om videreføre den linjen som har
gitt bærekraft til kultur, idrett og humanitære organisasjoner, samtidig som en ansvarlig spillpolitikk
ivaretas. Norges idrettsforbund forutsetter at enerettsmodellen opprettholdes og styrkes, slik det også
anbefales av «Strategiutvalget for idrett».

Et anleggsløft!

Etterslepet på bygging av idrettsanlegg i landets kommuner er i underkant av 3 milliarder kroner.
Dette vil fortsette å øke dersom ikke den tilgjengelige summen økes. Norges idrettsforbund foreslår at
kostnadskrevende anlegg tilleggsfinansieres over statsbudsjettet.
Norges idrettsforbund støtter også anbefalingen fra «Strategiutvalget for idrett», det såkalte
“Fjørtoftutvalget”, om å gjennomføre et tiårig statlig svømmehalløft, slik at alle barn og unge blir
svømmedyktige innen de går ut av grunnskolen. Idretten støtter også forslaget om at det må etableres
et forpliktende samarbeid om dette mellom Helse – og omsorgsdepartementet, Kulturdepartementet
og Kunnskapsdepartementet.


Norges idrettsforbund utfordrer familie- og kulturkomiteen og resten av
Stortinget til å prioritere midler over statsbudsjettet til bygging av
kostnadskrevende idrettsanlegg over hele landet. Behovet for å få bort
etterslepet i løpet av fem år vil være kroner 1,0 milliard årlig.

Med vennlig hilsen

Tom Tvedt
Idrettspresident
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