
 
 
 
 
 

      
 

 
 

 
Stortinget 
Familie- og kulturkomiteen 
          16. oktober 2019 
 

Notat fra Norges idrettsforbund til høringen vedr. budsjettet 2019 
 
Kap. 315: Frivillighetsformål 
Post 70: Momskompensasjon på varer og tjenester 
Det er gledelig at bevilgningen til momskompensasjonsordningen for varer og tjenester har 
økt, men det er fortsatt langt til det uttalte målet fra en samlet frivillig sektor og fra 
Idrettstinget om en full momskompensasjon.  
 
Omleggingen av ordningen med virkning fra 1.1.2019 har resultert i merarbeid og 
merkostnader for idretten når det gjelder fradrag for utenlandskostnader.  
 

• Norges idrettsforbund stiller seg bak Frivillighet Norges krav om rettighetsfestet, full 
momskompensasjon som den viktigste saken for hele norsk frivillighet. 

• Norges idrettsforbund ber komiteen øke rammen for momskompensasjon på varer og 
tjenester i 2020 fra 1,7 milliarder til 2,1 milliarder kroner.  

• Norges idrettsforbund ber komiteen revidere ordningen slik at den blir enklere, mer 
ubyråkratisk og mer forutsigbar. 
 

Post 82: Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg  
Med unntak av i 2012 har ordningen gitt full kompensasjon til idrettslag som bygger anlegg. 
Det har vært et viktig insentiv for at idrettslag skal påta seg ansvar for å bygge anlegg.   
 
For å stimulere ytterligere til bygging av idrettsanlegg, er det vesentlig at idrettslag som 
bygger anlegg, ikke bare får full merverdiavgiftskompensasjon, men også får forutsigbarhet 
knyttet til finansieringsplanene sine. 
 

• Norges idrettsforbund ber komiteen sikre at ordningen med 
merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg blir rettighetsfestet. 

• Norges idrettsforbund ber komiteen styrke forutsigbarheten gjennom å øke rammen 
for ordningen i 2020 fra kr 194,5 millioner til 325 millioner kroner. 

 

Kap. 3339: Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser 
Norges idrettsforbund er takknemlige for regjeringens tiltak for å sikre og bevare den norske 
modellen for pengespill. Modellen er et effektivt virkemiddel i kampen mot problematisk 
spillatferd, og den tilfører forutsigbar finansiering av gode formål hvert eneste år.  
 
Slik ordningen nå er får Norges idrettsforbund og underliggende organisasjonsledd tildelt 
spillemidler i desember for det neste budsjettåret. Dette vanskeliggjør arbeidet med hensyn 
til planlegging og forutsigbarhet.  
 
Norges idrettsforbund støtter fortsatt anbefalingen fra «Strategiutvalget for idrett» om å 
gjennomføre et tiårig statlig svømmehallsløft, slik at alle barn og unge blir svømmedyktige 
innen de går ut av grunnskolen. Idretten støtter også forslaget om at det etableres et 
forpliktende tverrdepartementalt samarbeid om dette.   



 
Norges idrettsforbund er bekymret for at det store etterslepet på bygging av idrettsanlegg vil 
øke ytterligere. Det er ikke tilstrekkelig med penger i ordningen, og det er et økende gap 
mellom tilgjengelige penger fra Norsk Tippings overskudd til idrettsanlegg, og den godkjente 
søknadssummen til spillemidler for bygging av idrettsanlegg.  
 
Samtidig er selve ordningen med et spleiselag mellom spillemidler, kommune og frivillighet 
en særdeles god ordning som er med på å løse ut både penger og frivillig innsats for å bygge 
idrettsanlegg. 

• Norges idrettsforbund utfordrer komiteen og resten av Stortinget til å sette av  

kr. 200 millioner over statsbudsjettet til å styrke selve ordningen med 

anleggsfinansiering, slik at køen av idrettsanlegg som venter på tilskudd ikke øker. 

• Norges idrettsforbund ber komiteen endre tildelingstidspunktet av spillemidler til 

idrettsorganisasjonen, slik at det skjer i ordinær hovedfordeling i april. 

 

Digitalisering av frivillig sektor 
Kommunal- og moderniseringsdepartementets fagproposisjon sier ingenting om verken 
digitalisering av frivillig sektor eller Frivillighetsregisteret, som er en del om 
Brønnøysundregistrene. NIF mener fortsatt at myndighetene må ta et særskilt ansvar for å 
digitalisere frivillig sektor og at det er viktig å sikre full integrasjon mot frivillighetsregisteret.  
 

Kap 315, post 76 Tilskudd til tiltak mot barnefattigdom og kap 846, post 61 

Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom 

Norges idrettsforbund støtter regjeringens forslag om å øke støtten til prøveprosjektene med 
Fritidskortet i Arendal og Vadsø. Å få på plass en solid faktabase på ordningen er viktig og 
riktig, før den gjøres til en generell ordning som får store konsekvenser for frivilligheten.  
 
For å øke oppslutning om Fritidserklæringen og sikre at alle barn har reell mulighet til å delta 
i fritidsaktivitet, er det også viktig å stimulere til felles innsats og samhandling mellom 
organisasjoner og sektorer på nasjonalt og lokalt nivå.  
 

• NIF vil ber komiteen foreslå at regelverket til “Nasjonal tilskuddsordning for 
inkludering av barn i lavinntektsfamilier” endres slik at en liten del av midlene går til 
nasjonale koordinerende prosjekt som støtter opp under dette formålet.  

 

Kap 315, post 86 Tilskudd til internasjonale idrettsarrangement 

Statlige tilskudd til internasjonale idrettsarrangement ble i statsbudsjettet for 2019 samlet i 
en post på statsbudsjettet. I statsbudsjettet for 2020 flyttes Arctic Race ut av posten og 
overføres til kap 325, post 71 Kultur som næring, da hovedformålet med denne tildelingen er 
næringspolitisk.  
 
Norges idrettsforbund mener det er positivt at regjeringen ser idrettsarrangement som 
næringspolitisk virkemiddel, og skulle gjerne sett at også flere idrettsarrangementer kunne 
fått støtte over denne posten. 
 
Under ovennevnte post i budsjettet gis det i 2020 støtte til følgende arrangementer: 

• X Games: kr. 15 mill. 

• Internasjonale sykkelritt i Norge: kr. 10 mill. 

• RawAir kvinner: kr 1 mill. 
 
Norges idrettsforbund synes det er bra at regjeringen ønsker å understøtte internasjonale 
idrettsarrangementer i Norge. Det er også flott at norske toppidrettsutøvere får delta i 
internasjonale konkurranser på hjemmebane uavhengig av arrangør. 



 
NIF undres likevel over at det gis store tilskudd til X Games, mens det for den organiserte 
idretten kun er enkelte sykkelarrangement og skihopping for kvinner som får støtte over 
statsbudsjettet. 
 
Det vil være å håpe at andre, ideelle arrangører, i tillegg til de som er tilgodesett i 2020, i 
fremtiden også kan nyte godt av støtte til sine internasjonale arrangement. Det vil sikre at 
kompetanse, penger og erfaringer vil kunne tilbakeføres til de særforbundene som står som 
arrangører, alene eller i samarbeid med andre. 
 


