
 
 
 
 
 

      
 

 
 

 
 
 
 
Kulturdepartementet 
Postmottak@kud.dep.no 
 
Att: Kulturminister Anette Trettebergstuen     21. januar 2022 
 
 
Innspill til kompensasjonsordningen for høy strømpris 
 
Norges idrettsforbund (NIF) vil takke for at Regjeringen raskt etablerte en kompensasjonsordning for 

høye strømpriser for idretten og annen frivillighet. Ordningen gir et viktig bidrag til å holde aktiviteten 

i gang på de idrettslagseide anleggene. NIF er spesielt fornøyd med at ordningen gir idretten en 

kompensasjon på 80 prosent i hele perioden. 

 

NIF ønsker å komme med noen innspill til detaljutformingen av ordningen. 

 

Det er viktig at alle idrettslagseide anlegg faller inn under ordningen 

Idrettslagene eier svært mange idretts- og nærmiljøanlegg. Idrettslagene har av forskjellige årsaker 

valgt å organisere eierskapet på forskjellige måter. De fleste av anleggene eies direkte av idrettslaget, 

men mange anlegg eies også gjennom aksjeselskaper, andelslag, samvirkeforetak, stiftelser osv. Det er 

viktig at alle anlegg eid helt eller delvis av idretten faller inn under ordningen. 

 

Det er viktig at også leide lokaler/anlegg faller inn under ordningen 

Idrettsaktiviteten foregår både i kommunale anlegg, idrettslagseide anlegg og i anlegg som idretten 

leier på det det private markedet. Når det gjelder gruppen som leier lokaler, antar NIF at mange av 

disse har egne strømabonnement eller får viderefakturert strømutgiftene. Det er viktig at disse 

strømutgiftene likebehandles med strømutgifter i anlegg som eies av idretten. NIF ber derfor om at 

alle strømutgifter hvor idretten er den reelle betaler, inkluderes i ordningen. Økte strømkostnader 

rammer klubber i leide lokaler like hardt som idrettslag som trener i sine egne anlegg. 

 

Det er viktig at alle organisasjonsledd er inkludert i ordningen 

Det er idrettslagene som eier de fleste av idrettens anlegg, men noen anlegg eies av andre 

organisasjonsledd. Det er viktig at alle organisasjonsledd tas med i ordningen og at også disse kan søke 

kompensasjon. 

 

Det er viktig at det ikke er noen begrensning på antall kwh det kan søkes kompensasjon 

for 

Idretten eier og leier mange forskjellige typer anlegg. Alt fra store idrettshaller og -parker til mindre 

klubbhus og lysløyper. Enkelte idrettslag eier også flere anlegg. Det er viktig for idretten at det på 

samme måte som for veksthusnæringen, ikke settes noen øvre begrensning på hvor mange kwh det 

kan søkes om kompensasjon for. 

 

Det er viktig med en rask utbetaling av kompensasjonen til idrettslagene 

NIF mener det er en god løsning at det er kommunene som skal behandle søknader og utbetale 

støtten. Det er viktig for idretten at kompensasjonen betales ut raskt, gjerne i løpet av perioden fra 

faktura er mottatt og til den forfaller til betaling. 
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NIF ønsker å arbeide for at også kommunene bidrar med midler til strømstøtten og det er viktig at ikke 

ordningen er til hinder for dette. 

Det er viktig at ordningen også omfatter andre energityper 

Strøm er sannsynligvis den mest brukte energitypen i idrettsanlegg, men mange anlegg baserer 

oppvarming på gass eller fjernvarme. Viken idrettskrets har kartlagt energikilden til 70 av fylkets 76 

kunstgressbaner. Kartleggingen viser at 49 av 70 baner 

baserer seg fjernvarme eller gass.  

 

Fjernvarmeprisene bygger i stor grad på spotprisen til strøm. 

Fjernvarmekundene har opplevd mye av den samme 

prisveksten som strømkundene. NIF har forstått det slik at 

fjernvarmekunder med tilknytningsplikt faller inn under 

strømkompensasjonsordningene, da fjernvarmeprisen ikke 

kan være høyere enn strømprisen, men vi er usikre på om 

alle aktuelle anlegg er dekket gjennom dette. Gassprisene har 

også steget mye, noe som også rammer idrettslag.  

NIF ber derfor om at ordningen må utvides til å kompensere 

økte kostnader knyttet til bruk av alle energikilder som brukes til drift av idrettens anlegg.  

 

NIF ber om at innslagspunktet for kompensasjonsordningen senkes til 50 øre/kwh 

De økte energikostnadene betyr store innhugg i budsjettene til idrettslagene som eier eller leier anlegg. 

Den foreslåtte kompensasjonsordningen bidrar til å redusere kostnadsøkningen noe, men 

idrettslagenes kostnader øker mye selv etter at kompensasjonen er hensyntatt. 

 

Strømsgodset IF og Sportsklubben Haugar er to av klubbene som har vært mye omtalt i media i denne 

saken. Strømsgodset mottok en strømregning på 556 000 kroner for desember etter å ha hatt et 

strømforbruk på 212 000 kwh. Med 80 prosent kompensasjon vil Strømsgodset etter NIFs beregning 

motta 227 000 kroner i kompensasjon, noe som kan være avgjørende for at driften av anlegget skulle 

kunne fortsette. Strømsgodset sitter likevel igjen med en strømutgift på 329 000 kroner i desember. 

Klubben oppgir at tilsvarende utgift i 2019 var 130 000 kroner. Dette betyr at klubbens utgifter er økt 

med 200 000 kroner for denne ene måneden alene selv etter kompensasjonen. Strømprisene forventes 

å være noe lavere i januar, februar og mars og energibruken vil trolig reduseres noe mot slutten av 

kompensasjonsperioden, men NIF utelukker ikke at klubben vil få en merkostnad på over 500 000 

kroner sammenlignet med tidligere år.  

 

Sportsklubben Haugar eier Haugarhallen gjennom et aksjeselskap. Dette er et eksempel på en klubb 

som har organisert eierskapet av hallen gjennom et AS og som det er viktig at 

kompensasjonsordningen også tilgodeser. 

 

Haugarhallens strømregning for desember var på rundt 50 400 kroner. Klubben vil trolig få en 

kompensasjon på rundt 18 000 kroner og vil sitte igjen med en netto strømutgift på 32 400 kroner.  

 

Strømregningen er ifølge klubben tre ganger så stor som i 2020 før kompensasjon. Selv etter 

kompensasjonen er strømutgiftene nær doblet. 

 

Gjennomsnittlig spotpris for strøm i de tre sørligste prisområdene var i perioden 2015-2020 rundt 

30 øre/kwh eks. mva i de fire månedene kompensasjonsordningen skal gjelde for. Dette betyr at 

strømprisen må mer enn dobles, før kompensasjonsordningen kommer til anvendelse. 
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NIF og staten har et felles mål om å redusere kostnadene ved idrettsdeltakelse slik at alle skal kunne 

delta uavhengig av familiens økonomi. Økte kostnader vil i stor grad måtte dekkes inn ved økte 

medlems- og treningsavgifter, noe alle er enige om er uheldig. Det er også de samme familiene som 

mottar økte strømregninger som også vil måtte betale høyere medlems- og aktivitetskontingenter. 

Dette vil ramme familier med svak økonomi spesielt hardt. 

 

NIF ber derfor regjeringen om å endre innslagspunktet for kompensasjonsordningen til 50 øre/kwh. 

 

 

 
    Med vennlig hilsen 

 
    Nils Einar Aas         
    Generalsekretær        
 
 
 


