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Hva koster det å senke terskelverdien for frivilligheten fra 70 til 50 øre/kWt? 
 
Stortinget møtes 19. september for å diskutere kraftsituasjonen og ulike støtteordninger 
knyttet til strømkostnadene. I den forbindelse sendte Norges idrettsforbund (NIF) et brev til 
alle partiene på Stortinget 7. september hvor vi argumenterer for at:  
 

1. Alle energiformer bør inkluderes i støtteordningen for frivilligheten, med samme 
relative terskelverdi som for strømstøtteordningen.  

2. Stortinget øker kompensasjonsgraden for frivilligheten til 90 prosent 
a. Primært med en terskelverdi på 50 øre/kWt 
b. Sekundert med en terskelverdi på 70 øre/kWt.  

  
Brevet er vedlagt. 
 
Vista Analyse har på vegne av NIF beregnet at statens kostnad ved å senke terskelverdien fra 
70 til 50 øre/kWt ved 90 prosent kompensasjonsgrad er 100 millioner kroner. Denne 
summen påvirkes ikke av om strømprisen i Sør-Norge er 1, 2 eller ti kroner per kWt.  
 
Vista-Analyses beregning er vedlagt. 
 
Regjering og Storting var raskt ute med å komme idretten og annen frivillighet i møte når 
strømprisene økte kraftig i fjor høst. Ordningen ble på en forbilledlig måte forlenget når 
strømprisene forble høyere over en lengere tid en først antatt. Nå ser vi dessverre at prisene 
synes å bli liggende på et svært høyt nivå og mange frykter at de vil stige ytterligere gjennom 
vinteren.  
 
De vedvarende høye prisene har bidratt til at mange idrettslag har hatt vesentlig høyere 
utgifter til strøm enn budsjettert og mange klubbkasser er nå tomme. Dette har ført til at 
stadig flere idrettslag melder at de nå må stenge anleggene sine med bortfall av treninger og 
konkurranser som konsekvens, eller at medlemskontingenter og aktivitetsavgifter må økes. 
Begge deler er svært uheldig. 
 
NIF vil minne om at det er de samme familiene som nå mottar høyere strømregninger, som 
også opplever høyere matvarepriser og låneutgifter og som har barn som er med i 
idrettslaget. Ved å øke støtten til idrettslagene reduseres sannsynligheten for at barn rammes 
av de høye strømprisene ved at aktiviteter forsvinner eller ved at foreldre i vanskeligstilte 
familier ser seg tvunget til å ta barna ut av idrettslagene. 
 
En økt støtte til idrett og frivillighet er i realiteten en støtte til barnefamiliene. 
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Vi har forståelse for at 100 millioner kroner er et høyt beløp for staten, men relativt sett er 
100 millioner kroner et enda større beløp for idrettslagene og andre frivillige lag og 
foreninger. En slik ekstraordinær støtte vil komme svært godt med i en vanskelig tid for 
idretten og annen frivillighet. 
 
NIF vil oppfordre regjering og Storting til å komme idretten og frivilligheten i møte på denne 
for oss viktige saken. 
    
 
 
Med vennlig hilsen 
Norges idrettsforbund 
 

      
Berit Kjøll      Nils Einar Aas 
idrettspresident     generalsekretær 
 
 
Vedlegg: 
 

1. Notat fra Vista-Analyse datert 15. september 2022 
2. Brev sendt Stortinget og partiene datert 7. september 2022  
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