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Samtlige partier

Kopi: Kulturdepartementet

Ullevaal stadion, 7. september 2022

Økonomisk krise for svært mange idrettslag i store deler av Norge
Stortinget skal møtes 19. september for å diskutere kraftsituasjonen og ulike støtteordninger
knyttet til strømkostnadene. I den forbindelse ber Norges idrettsforbund Stortinget om å
fatte følgende vedtak.
1. Inkludere alle energiformer i støtteordningen for idretten, med samme relative
terskelverdi.
2. Øke kompensasjonsgraden til minst 90 prosent, som for husholdningene, og primært
sette en terskelverdi på 50 øre/kWt jfr. begrunnelsen under om mindre mulighet til å
tilpasse strømforbruk og lite tilgjengelig egenkapital. Sekundært ber vi om samme
terskelverdi som tidligere og som er gjeldende for husholdningene (70 øre/kWt).
Vi ber om at Stortinget gjør disse helt nødvendige vedtakene som følge av den kritiske
økonomiske situasjonen som mange idrettslag nå opplever. Uten en forbedret
strømstøtteordning er det en reell fare for at idrettslag ikke lenger har råd til å drifte sine
anlegg, og som følge av dette må gå i dialog med kommunen eller private interessenter med
tanke på å overdra anleggene. Alternativene er låneopptak eller kraftig økning i kontingenter
og treningsavgifter. Dette vil igjen medføre at flere faller fra, spesielt barn og unge fra
økonomisk vanskeligstilte familier.
Regjeringen har varslet at de ikke vil foreslå endringer i strømstøtten til idrettslag. Det betyr
at kompensasjonen til idretten har gått fra å være lik husholdningenes, til å bli dårligere.
Mens husholdningene fra 1. september får dekket 90 prosent av strømforbruket over en
gjennomsnittspris på over 70 øre/kWt får idretten og øvrige frivillige lag og organisasjoner
dekket 80 prosent.
Norges idrettsforbund mener at dette ikke fungerer av flere grunner;
1. Begrunnelsen for å øke støtten til husholdninger har minst like stor gyldighet for
idrett og frivillige organisasjoner.
2. Økonomien i de fleste idrettslag ble forverret under pandemien. Den beskjedne
egenkapitalen som enkelte idrettslag har opparbeidet over tid er for de fleste brukt
opp for å kompensere for bortfall av inntekter under pandemien og økte
strømkostnader.
3. Mange idrettslag er av sin egen kommune i realiteten pålagt oppvarming av bygg og
anlegg gjennom alternative energikilder som fjernvarme og gass. Kostnadene knyttet
til dette har i likhet med vanlig elektrisitet økt dramatisk, men de økte kostnadene
dekkes ikke av strømstøtteordningen. Idrettslagene har i realiteten ingen mulighet til
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å endre energibruken til vanlig elektrisitet, i hvert fall ikke på kort eller mellomlang
sikt. Derfor er det viktig at også disse energikildene er inkludert i ordningen.
4. Idretten har i mindre grad enn husholdningene mulighet til å tilpasse strømforbruket
til tider på døgnet med lavere priser. Særlig i tiden vi nå går inn i vil energibruk til lys
og varme nettopp være på sitt høyeste i den perioden av døgnet hvor strømprisene
vanligvis er på sitt høyeste (ettermiddag/kveld). Reelt sett blir snakker vi ikke om en
kompensasjon på priser over 70 øre/kWt, men i realiteten på et langt høyere nivå*
*En illustrasjon på det siste er svingningene i strømprisen tirsdag 6.9.2022:
Gjennomsnittspris for døgnet er 408 øre/kWt (eks avgifter). I perioden med høy aktivitet
(16:00-22:00) er snittprisen 506 øre/kWt. Dersom vi svært moderat legger til grunn at
strømforbruket er 120 prosent av normalforbruket gjennom dagen i denne perioden (16:0022:00) vil den reelle snittprisen for døgnet være 445 øre/kWt. Altså er kompensasjonen reelt
sett for denne enkeltdagen 80 prosent over 107 øre/kWt.
Kilde: Tibber

Vi er tilgjengelig for spørsmål og vi har mange idrettslag som gjerne deler av sine erfaringer
og belyser konsekvensene for barn og ungdom dersom dagens strømstøtteordning ikke raskt
blir vesentlig forbedret.
Med vennlig hilsen
Norges idrettsforbund

Berit Kjøll
idrettspresident
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Nils Einar Aas
generalsekretær
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