
 
 
 
 
 

      
 

 
 

 
Stortinget 
0026 Oslo 
 
Att: Næringskomiteen 
          17. oktober 2016 
 
 

Notat fra Norges idrettsforbund til høringen om budsjettet 2017 
 
Kap 900 Næringsdepartementet, post 60 Overføring til fylkeskommunene for 
tilskudd til regional næringsutvikling 
 

1. Norges idrettsforbund understøtter at regjeringen også i statsbudsjettet for 2017 ser 
idrettsarrangement, som en aktivitetsskaper for næringsutvikling, og øker tilskuddet 
til Arctic Race of Norway økes til 15,4 millioner kroner. 
 

2. Idrettsforbundet mener at en slik praksis må være konsistent, og derfor må det gjelde 
for andre relevante idrettsarrangører, som eies av idrettsorganisasjonen selv. 
Konsekvensen av tilskuddet til Arctic Race of Norway må være at andre store, 
internasjonale idrettsarrangement i Norge, som arrangeres av organisasjonsledd i 
norsk idrett må tilføres økonomisk bærekraft over statsbudsjettet, se liste nedenunder 
(denne listen er nødvendigvis ikke uttømmende *). 
 

3. En slik statlig tilleggsfinansiering må baseres på å styrke idrettslagenes evne til selv å 
utvikle arrangementene – slik at man får en optimal kryssfinansiering mellom frivillig 
innsats og statlig støtte. Verdiskapningen må bli værende i idrettsorganisasjonen og i 
det lokale og regionale næringslivet, og ikke tilføres utenlandske kapitalkrefter. 
 

 
 
Med vennlig hilsen 
 

       
Tom Tvedt        Inge Andersen 
Idrettspresident       Generalsekretær 
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Liste over store internasjonale idrettsarrangement som bør være aktuelle til å kunne 

likebehandles med Arctic Race of Norway: 

 Ridderrennet, Beitostølen, verdens største årlige vinterarrangement for funksjonshemmede 

 Lillehammer skifestival, inkludert World Cup-arrangementer 

 Vikersund skiflygning 

 Bislett Games, Oslo 

 Holmenkollen skifestival, Oslo 

 World Tour Beachvolleyball, Stavanger 

 Håndball EM for herrer og kvinner (2020) 

 Tour of Norway, sykkel 

 Tour de Fjords, sykkel 

 Arctic Race of Norway, sykkel 

 Sykkel-VM i Bergen (2017) – har fått statlig støtte 

 Ski-VM i i nordiske grener, Trondheim (2021 – dersom Norge får tildelt VM) 

 Årlig World Cup i hopp og kombinert i Trondheim 

 VM i orientering 

Arrangementer som Norge bør søke om innen idrett for funksjonshemmede med statlig støtte: 

 VM/EM i svømming 

 VM/EM i bordtennis 

 VM/EM i badminton 

 

*: Denne listen er ikke uttømmende. Det vil kunne være flere arrangementer i særforbundene 

som kvalifiserer til statlig støtte. 


