Kulturdepartementet
Idrettsavdelingen
Postboks 8030 Dep
0030 Oslo

Ullevaal stadion, 20. oktober 2020

Søknad om spillemidler til idrettsorganisasjonen for 2021
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) søker herved om
kr. 777 000 000 i spillemidler til idrettsorganisasjonen fordelt på følgende poster for 2021;

Post 1: Grunnstøtte NIF sentralt og regionalt

155 000 000

Post 2: Grunnstøtte særforbundene
Post 3: Barn, ungdom og bredde
Post 4: Toppidrett

279 400 000
175 600 000
167 000 000

Sum søknad om spillemidler til idrettsorganisasjonen

777 000 000

NIF vil trekke fram at søknaden bygger på de nasjonale myndigheters mål for bruken av
spillemidler til idrettsformål og på idrettens egne planer, nedfelt i strategidokumentene Idretten
vil! og Idretten skal! Det er stort samsvar i prioriteringer.
Samtidig ligger konsekvensene av koronapandemien også som en premiss for de prioriteringer NIF
foretar i søknaden.
I søknaden gir NIF en beskrivelse av de forskjellige postene som mottar tilskudd, og hva pengene
som tildeles, er ment å skulle dekke. Denne beskrivelsen er primært myntet på
idrettsorganisasjonen selv, slik at forståelsen av innhold, sammenheng og prioriteringer blir delt
felles i organisasjonen.
NIF vil i søknaden om spillemidler for 2021 spesielt trekke fram følgende forhold:
•

Søkelyset som er skjerpet på digital sikkerhet og digitalisering. Kravet om digital sikkerhet
har sitt utspring i Politiets sikkerhetstjenestes anmodning gjennom Kulturdepartementet,
til Norges idrettsforbund om å ivareta dette området. Søknaden om spillemidler viser hva
denne innsatsen koster og er tenkt finansiert.

•

I høringsarbeidet i organisasjonen trekkes det fram de positive erfaringene organisasjonen
har med digitalisering. Digitalisering er en forutsetning for fortsatt gjennomgripende
modernisering av hele norsk idrett. Gevinstene av denne satsingen treffer idrettslagene
direkte i tillegg til resten av norsk idrett.

•

Det er også verd å merke seg at en samlet organisasjon i 2021, har trukket fram
nødvendigheten av spesielt å stimulere til idrettsaktivitet, først og fremst breddeidrett i
idrettslagene, men også landslagsvirksomheten i særforbundene. Av den grunn har NIF
foreslått en skjevdeling mellom postene, i favør av post 2, grunnstøtte særforbund.

•

NIF og en del andre frivillige organisasjoner er omfattet av myndighetenes pålegg om å
synliggjøre arbeidsgivers pensjonsdel i Statens pensjonskasse. Denne andelen er ikke
kompensert hos de frivillige organisasjonene, men i offentlig virksomhet. Dette vil medføre
store kostnader for Norges idrettsforbund i årene som kommer.
Sammen med de ovennevnte organisasjonene er NIF i en prosess for å prøve å finne en
løsning for disse kostnadene utenfor spillemidlene, og denne prosessen pågår
fortsatt. Idrettsstyret søker Kulturdepartementet om 6,5 millioner kroner, utenom den
ordinære spillemiddelsøknaden (postsystemet), til å dekke de eventuelle kostnadene til
Statens pensjonskasse i 2021.

Til slutt vil NIF orientere Kulturdepartementet om at vi løfter finansieringen av idrettsanlegg opp i
våre høringer om statsbudsjettet. Idrettsanlegg er den viktigste forutsetningen for idrettsaktivitet
og for gode sosiale møteplasser i lokalsamfunnene, men per i dag er finansieringen over
spillemidlene ikke tilstrekkelig. NIF mener at ordningen som spillemiddelfinansiering av
idrettsanlegg legger opp til, er usedvanlig god. Spillemiddelandelen av finansieringen virker som et
insitament både på kommunale myndigheter og på idrettslag som ønsker å bygge idrettsanlegg.
Derfor ber vi om penger over statsbudsjettet til å forsterke den eksisterende ordningen gjennom
Kulturdepartementet.
Norges idrettsforbund håper på en positiv behandling av søknaden. Skulle departementet ha behov
for ytterligere informasjon, stiller vi gjerne opp for å utdype søknaden.
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