Til Kulturdepartementet
Oslo, 23. november 2020

INNSPILL TIL STIMULERINGSORDNING FOR 2021 OG
KOMPENSASJONSORDNING HØSTEN 2020
Norges idrettsforbund (NIF) viser til våre innspill til kompensasjonsordninger og
stimuleringsordning for 2021.
NIF er godt fornøyd med at det settes av 1,185 milliarder kroner til stimuleringsordninger for
idrett og frivillighet i 2021. Med bakgrunn i smitteutviklingen høsten 2020 og usikkerheten
fremover, vil vi bemerke at det er for tidlig å si hvorvidt beløpet vil være tilstrekkelig.
Samtidig vil vi påpeke at en ensidig bruk av stimuleringsmidler, uten fortsatt kompensasjon
for tap for nedstengte eller avlyste arrangement, og øvrig aktivitet/konkurranser, trolig ikke
vil være dekkende for det nødvendige behovet.
Smitteutviklingen har ført til ytterligere, nødvendige, men pålagte, restriksjoner for idrett.
Det har ført til et forsinket klarsignal fra regjeringen for åpning av trening og konkurranser
for voksne innen breddeidretten. I tillegg står hele vintersesonger også i fare for å bli avlyst
for all kontaktidrett, som ishockey, håndball, bandy, innebandy og basketball.
Det er viktig at disse økonomiske tapene fanges opp i stimuleringsordningen også for 2021.
NIF understreker det positive i at ordningen virker stimulerende, men den må også
kompensere for tapte inntekter for nedstengte og avlyste aktiviteter. Dette gjelder både
aktivitet og arrangement, og må gjelde for alle idrettens organisasjonsledd.
Det er viktig at lisensinntekter inkluderes i hva som kan kompenseres i 2021. Lisensinntekter
er helt avgjørende for å kunne sikre en god tilrettelegging for aktivitet og konkurranser for
klubber og lag på regionalt og nasjonalt nivå. Dette gjelder spesielt lagidretter som har
betydelige lisensinntekter fra voksenidretten som for eksempel fotball, håndball og bandy.
Bandyforbundet, som ikke er blant de aller største forbundene, har alene anslått et
inntektstap som følge av tapte lisensinntekter i størrelsesorden 6 millioner kroner i
inneværende sesong, dersom seriespill for voksne ikke kan gjennomføres. Deres nettotap er
på rundt 10 millioner kroner. Det vil være kritisk for forbundets økonomi.
Slik situasjonen er nå, hvor hele vintersesonger står i fare, vil tap av lisensinntekter bli en
stor utfordring for særforbundene i 2021.
Noe som også er viktig å merke seg er at vi foreløpig ikke vet omfanget av frafallet i idretten
som følge av koronapandemien, men det er grunn til å anta at vi har et frafall når mange ikke
har fått anledning til å komme i gang igjen med sin aktivitet, verken trening eller
konkurranser. Dette betyr både tapte inntekter fra treningsavgifter for idrettslag og tapte
lisensinntekter for særkretser og særforbund.
Det viktigste for idretten akkurat nå er å kunne bidra i fellesdugnaden med å bekjempe
smitte, og samtidig jobbe for at vi klarer å opprettholde dagens begrensede idrettstilbud med
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de gjeldende restriksjoner. Vi må også kunne komme tilbake til full aktivitet når den tid
kommer. Arbeidet med kompensasjoner og stimulering slik at organisasjonsledd overlever,
er avgjørende for at vi på sikt kan gi et tilfredsstillende idrettstilbud også etter korona.
NIF ber om følgende for stimuleringsordningen for 2021:
Stimuleringsordningen for 2021 må inkludere kompensasjon for tapte
inntekter og faste unngåelige kostnader på aktiviteter som må stenges som følge
av myndighetenes restriksjoner og påbud, eller som ikke får anledning til å
starte opp. Tapte inntekter bør inkludere tap av lisensinntekter og
treningsavgifter, da dette utgjør en stor andel av idrettens tap. Beløpets
størrelse må vurderes ut ifra hvor lenge det blir restriksjoner.
Krisepakke 3 høsten 2020:
1) I kriteriene står det at man reduserer kompensasjonen for utsatte eller avlyste
arrangement i perioden 1. november til 31. desember fra 70 % til 50 %.
NIF mener dette ikke kan gjelde for de arrangement og aktiviteter som er
myndighetsstengt eller som ikke har fått klarsignal til å åpne, som konkurranser for
breddeidrett for voksne. Disse forbundene har ingen mulighet til hverken å tilpasse
tilbudet eller sørge for andre inntekter. Vi viser for øvrig til eksempelet fra
Bandyforbundet ovenfor.
Vi anmoder om at departementet videreformidle dette til Lotteritilsynet
og finner gode praktiske løsninger for de organisasjonsleddene det
gjelder.
2) De tre tiltakspakkene med kompensasjon for idrett og frivillighet har vært gode og
kjærkomne for idrettsbevegelsen, men som vi har løftet frem tidligere, er det fortsatt
noen organisasjonsledd som har falt utenfor ordningene. Dette medfører store
økonomiske tap for dem det gjelder, og mulighetene til å klare seg gjennom vinteren
med ytterligere nedstenging vil kunne føre til ytterligere permitteringer/oppsigelser
og en svekket organisasjon når aktiviteten kan settes i gang igjen.
NIF har estimert de ikke-kompenserte tapene til i alt 126 millioner kroner for 2020.
De fordeler seg på følgende to områder.
•

•

Noen organisasjonsledd har hatt løpende, unngåelige faste kostnader. Dette
gjelder for eksempel husleie til eksterne gårdeiere for kampidretter, danseklubber,
rytterklubber og treningssentra drevet av frivillige organisasjoner. I sum utgjør
dette ca. 20 millioner kroner.
Mange særidretter har tapte lisensinntekter i 2020 som følge av at aktivitetene er
stanset. Lisensinntekter kan sies å være «kontingenter» fra gjennomført aktivitet
som for eksempel seriespill i lagidrettene. Disse lisensene blir betalt til
særforbund eller særkretser. Ved bortfall av disse inntektene står de uten mulighet
til å utføre de oppgavene som tidligere har vært finansiert av lisensene, som de
gjør på vegne av idrettslagene. I sum utgjør dette ca. 106 millioner kroner for
2020.

Vi anmoder om at departementet finner økonomiske løsninger for disse
organisasjonsleddene, på til sammen 126 millioner kroner.
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Vi stiller gjerne på møte for å utdype dette videre. Ved spørsmål kan idrettspolitisk rådgiver
Anders Røberg-Larsen kontaktes på anders.roberg-larsen@idrettsforbundet.no eller telefon
41 46 41 46.

Med vennlig hilsen

Berit Kjøll
Idrettspresident

Karen Kvalevåg
Generalsekretær
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