Senterpartiet mener

Her kan du se Senterpartiets fulle svar til idretten:
FANESAK 1:
Én milliard årlig til breddeanlegg i hele Norge
I Norge har vi en glimrende ordning til å finansiere bygging av idrettsanlegg. Spillemidlene
virker som en katalysator for anleggsbygging all den tid pengene fra Norsk Tipping blir både
en toppfinansiering og en kvalitetssikring. Likevel er det ikke tilstrekkelig med penger i
ordningen, verken til at ordningen sikrer lik dekning i hele landet eller til å ivareta behovet
for idrettsanlegg. Det gjelder både for den organiserte idretten og for de egenorganiserte som
også er aktive i anlegg bygget over spillemidlene.
Våre 11 500 idrettslag drømmer om én milliard kroner i året på statsbudsjettet for å støtte
bygging av breddeidrettsanlegg over hele landet.

1. Ser ditt parti behovet for en anleggsfinansiering der kommuner og idrettslag ikke må

vente i flere år for å kunne realisere sine planer for idretts- og nærmiljøanlegg?
Svar: Ja
2. Vil dere være med på å sette av penger på statsbudsjettet som supplement til
spillemidlene?
Svar: Senterpartiet mener det er behov for et ekstraordinært løft for å redusere etterslepet
i utbetalinger av spillemidler og øke dekningen av idrettsanlegg over hele landet.

3. Vil dere være med på å sette av én milliard årlig til å bygge breddeidrettsanlegg i hele
landet?

Svar: Uten å ta stilling til et konkret beløp nå, så vi Senterpartiet ta initiativ til
ulike tiltak for å realisere behovet for breddeidrettsanlegg over hele landet.

4. Vil ditt parti bidra til systematisk å redusere de regionale forskjellene i anleggsdekningen
5.

6.
7.
8.

9.

slik at alle, uavhengig av bosted, skal få god tilgang til idretts- og nærmiljøanlegg?
Svar: Ja
I utgangspunktet var finansieringen av idrettsanlegg tenkt fordelt med en tredel over
spillemidlene, en tredel fra kommunene og en tredel fra dugnad. I dag er spillemidlenes
andel ca. 22 prosent. Hva er en rimelig andel av finansieringen over spillemidlene etter
din mening?
Svar: En tredel, altså 33,33 %.
Vil dere bidra til at spillemidlenes andel av finansieringen økes til 30 prosent ved bygging
av idretts- og nærmiljøanlegg?
Svar: Ja, men opptrapping til en tredel, innebærer mer enn 30 %.
Vil ditt parti støtte 'gratis-prinsippet' om at idrettslag ikke skal betale for leie av
idrettsanlegg ved trening for idrettslagets barne- og ungdomsgrupper?
Svar: Ja
Er 'gratis-prinsippet' et godt prinsipp?
Svar: Ja, spesielt det gjelder barne- og ungdomsaktivitet så bør det offentlige bistå med
ordninger slik at idrettslagene har mulighet til å tilby aktivitet uten for høy egenbetaling.
Vil ditt parti at Kulturdepartementet og idretten i fellesskap skal lage flere nasjonale
føringer for prioriteringen for hvilke anleggstyper som bygges eller mener dere at dette
bør styres lokalt?
Svar: Sp respekterer idrettens egne prioriteringer og lokaldemokratiet, og vil være varsom
med å overstyre dette med flere føringer som begrenser lokale intitiativ og behov.
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10.

Vil dere gi støtte til nasjonalanlegg over statsbudsjettet?
Svar: Ja, det er noe vi vil vurdere. Det vil frigjøre spillemidler som isteden kan gå til
ordinære anlegg lokalt.
11. Vil ditt parti støtte utviklingen av et nytt og større toppidrettssenter slik at det blir i stand
til å kunne gi et tilbud på et høyt nivå? (Campus Sognsvann)
Svar: Det har vi ikke tatt stilling til.

FANESAK 2:
Fjern skattelegging på frivilligheten

Innføringen av ordningene med merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner er
meget gode og rettferdige ordninger. Det er og blir urimelig at frivillige organisasjoner skal
betale moms for de samme varer og tjenester der kommuner har fritak og private får full
refusjon. Ordningen med momskompensasjon for idrettslag som bygger egne anlegg, har
årlig blitt «fylt opp» i revidert budsjett slik at det i realiteten er full kompensasjon.
Kompensasjon for varer og tjenester utgjør i dag i overkant av 1,2 milliarder kroner, mens det
reelle behovet er ca. 1,7 milliarder kroner.
Norsk idrett ønsker seg en tilslutning til et prinsipp om at idrett og frivillighet ikke skal
‘beskattes’ gjennom å måtte betale merverdiavgift på varer og tjenester.
1. Er ditt parti enig i prinsippet om at innbetalt merverdiavgift for frivillig virke skal
kompenseres fullt ut?
Svar: Ja, og Senterpartiet har som eneste parti foreslått dette flere ganger i Stortinget.
2. Vil dere bidra til at summen som årlig avsettes til kompensasjon for vare- og
tjenestemoms, kompenserer frivillighetens kostnader fullt ut?
Svar: Ja, og Senterpartiet har som eneste parti foreslått dette flere ganger i Stortinget.
3. Vil dere sørge for at ordningen med merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av
idrettsanlegg forblir en forutsigbar ordning som gir full kompensasjon?
Svar: Ordningen er ikke forutsigbar i dag siden organisasjonene risikerer avkortning i
refusjonen. Senterpartiet er eneste parti som har tatt initiativ til å gjøre ordningen
forutsigbar, jf. svar på spørsmål 1 og 2.
4. I forkant av at statsbudsjettet 2017 ble vedtatt kom Skatteetaten med en presisering av
kravene til beregningsenhet for grensebeløp for skatteplikt og plikt til arbeidsgiveravgift.
Fra 1.1.2018 vil grensebeløpene gjelde for den juridiske enhet, altså fleridrettslaget, og
ikke per undergruppe, slik tidligere praksis har vært. Det betyr at fleridrettslag, som for
eksempel Kjelsås IL med åtte forskjellige grupper (allidrett for barn, fotball, håndball,
basketball, langrenn, alpint, orientering og idrett for utviklingshemmede), vil måtte
betale ‘skatt’ på dugnad ettersom grensebeløpene i praksis vil reduseres til 1/8. For
fleridrettslag vil denne presiseringen, i tillegg til å ha en økonomisk konsekvens, kunne få
organisatoriske konsekvenser for idretten.
a. Vil ditt parti sørge for at dugnadsinnsats ikke ‘skattlegges’ på denne måten?
Svar: Denne praksisendringa fra Skatteetaten har ikke Senterpartiet vært kjent med. Vi ønsker

generelt å styrke det frivillige arbeidet og synes det er uheldig ut at regelverket tolkes slik at
enkelte idrettslag risikerer en forverret økonomisk situasjon. Vi kommer til å undersøke saken
nærmere, men gitt at opplysningene fra NIF er korrekte, virker det sannsynlig at dette er noe
vi vil ønske å omgjøre.
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b. Vil ditt parti sørge for at ordningen for skatteplikt og plikt til å betale
arbeidsgiveravgift enten går tilbake dit den var – og slik den fortsatt er for
beregning av moms – eller at innslagspunktet økes drastisk?
Svar: Denne praksisendringa fra Skatteetaten har ikke Senterpartiet vært kjent med. Vi

ønsker generelt å styrke det frivillige arbeidet og synes det er uheldig ut at regelverket
tolkes slik at enkelte idrettslag risikerer en forverret økonomisk situasjon. Vi kommer til å
undersøke saken nærmere, men gitt at opplysningene fra NIF er korrekte, virker det
sannsynlig at dette er noe vi vil ønske å omgjøre.

FANESAK 3:
Styrk idrettslagene

Noe av det viktigste for idrettslagene og frivilligheten er å få muligheten til å drive mest mulig
med idrett – selve årsaken til at idrettslaget finnes – og ikke med søknader, rapportering,
pengeinnsamling osv. Etter idrettens mening må det være myndighetenes oppgave å
understøtte frivilligheten, ikke erstatte den.
Pengestrømmene i norsk idrett: Den totale inntektsstrømmen til norsk idrett var i 2015 på
21,6 mrd kroner. Spillemidlene utgjorde 2,26 mrd, eller i underkant av 10 prosent av
inntektsstrømmen, og bidragene fra fylker og kommuner utgjorde om lag 28 %. Norsk idrett
får ingen penger over statsbudsjettet til idrettsformål, men får, i likhet med frivilligheten for
øvrig, kompensert deler av merverdiavgiften til varer og tjenester og til bygging av
idrettsanlegg.
Idretten ønsker seg en stat og kommuner som ser verdien i den innsatsen som legges ned og
som gjør hverdagen enklere for idrettslagene.

1. Hva tenker ditt parti om graden av statlig ‘styring’ av frivillige medlemsorganisasjoner?
Svar: Senterpartiet har tillitt til at frivillige organisasjoner evner å forvalte offentlig støtte
på best mulig måte uten at det offentlige i detalj bestemmer hva hver krone skal brukes
til. Derfor vil vi også redusere unødvendig byråkrati med krav om detaljerte redegjørelser
og rapportering i etterkant.
2. Kan dere klargjøre deres syn på idrettens rett til å være uavhengig, frittstående og
selveiende?
Svar: Senterpartiet er tydelig på at den offentlige støtten i størst mulig grad må gis
ubunden i form av grunnstøtte og aktivitetsstøtte. Dersom organisasjonene gjøres
avhengig av å løpe etter offentlige midler i form av prosjektstøtte, så fratar dette
organisasjonene nødvendig frihet til å styre egen virksomhet. Da er det ikke lenger snakk
om en frivillig sektor, men underbruk av det offentlige. Det er prinsipielt uriktig og på sikt
vil det undergrave frivillig virksomhet.
3. Vil ditt parti sørge for at døve og hørselshemmede som har behov for tolketjenester på
kveldstid og på fritidsreiser, inkludert deltakelse på idrettsarrangement til utlandet, skal
få det?
Svar: Dette må vi vurdere nærmere.
4. Vil ditt parti sørge for at de som har behov for ledsager-, fritids- og
støttekontaktordninger for å være aktive, skal få det?
Svar: Dette må vi vurdere nærmere.
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5. Hvordan vil ditt parti hjelpe idretten til å nå ulike målgrupper i samfunnet (flyktninger,
asylsøkere, mennesker med nedsatt funksjonsevne, barn i lavinntektsfamilier osv)?
Svar: Frivillige organisasjoner spiller en verdifull rolle som det offentlige selv ikke er i
stand til på samme måte - både ved å tilby ytelser og bistand til enkeltpersoner og
familier, men også ved å være en arena der mennesker integreres gjennom aktivitet. Her
kan det offentlige stille opp med midler, men ikke på en slik måte at det stilles for mange
betingelser slik at det binder organisasjonene på hender og føtter. Frivilligheten må vises
tillitt og løse oppgavene i tråd med egen filosofi og lokale behov.
6. Vil ditt parti gjøre det lettere for idretten å være vertskap for store idrettsarrangement?
Svar: Ja
7. Vil ditt parti sørge for at kommunene har tilstrekkelige ressurser tilgjengelig til
støtteordningen som skal gi barn og ungdom mulighet til deltakelse i fritidsaktiviteter,
inkl idretten?
Svar: Ja, Senterpartiet ønsker å styrke kommuneøkonomien slik at kommunen har
tilstrekkelig økonomi til å støtte opp under frivillige lag og organisasjoner generelt.
8. Vil ditt parti være enig i at dekking av treningsavgift i idrettslaget inngår i ovennevnte
støtteordning?
Svar: Det må være opp til idrettslagene i samarbeid med kommunene å bestemme
hvordan kommunale tilskudd skal benyttes. Økt offentlig støtte, herunder kommunale
midler, vil gjøre det lettere for idrettslag å holde egenandelen lave og til f.eks. støtte
familier med lav inntekt.
9. Vil ditt parti sørge for at det etableres ordninger for utlån av idrettsutstyr i alle
kommuner?
Svar: Ja, vi vil gi frivillige organisasjoner og kommunene rammebetingelser som gjør det
mulig å etablere slike ordninger.
10. Vil ditt parti bidra til at prosjekter som over tid har vist seg å fungere kan slippe å forbli
prosjekter i evighet?
Svar: Ja. Senterpartiet mener generelt at mer av støtten til frivillige organisasjoner skal
gis som frie midler, og at idrettslag og andre ikke stadig skal måtte løpe etter
prosjektmidler for å finansiere aktiviteten.
11. Vil ditt parti bidra til å redusere byråkratiet for idrettslagene gjennom enklere søknadsog rapporteringsrutiner der det det er mulig?
Svar: Ja.
12. Store idrettsarrangement gir en rekke ringvirkninger for lokalt næringsliv og for
kommunene/regionene som er vertskap, og for å få store idrettsarrangementer til Norge
kan ikke idretten ta hele regningen. Vil ditt parti gjøre det lettere for idretten å være
vertskap for store idrettsarrangement?
Svar: Ja.

ANDRE TEMAER SOM ER VIKTIGE FOR IDRETTEN:

Én time daglig fysisk aktivitet for alle skoleelever
Fysisk inaktivitet er i ferd med å bli en av samfunnet store helseutfordringer. Å øke fysisk
aktivitet i samfunnet er en oppgave som er for stor til å løses med holdningskampanjer alene.
Til tross for at idretten kun har ansvar for sine medlemmer, viser idrettsbevegelsen i praksis
at den ønsker å bidra til et mer fysisk aktivt samfunn.
Den arenaen som når alle barn og ungdommer er skolen. Idretten er kjent med at det foregår
flere vellykkede prosjekter som tar sikte på å få til én time daglig fysisk aktivitet for alle
4

Senterpartiet mener
skoleelever. Mange idretter og mange idrettslag kan også direkte bidra inn i skolens eller
skolefritidsordningens tilbud, som for eksempel at svømmeklubbene i Bergen har tatt og har
levert strålende når det gjelder det lovpålagte kravet om svømmeopplæring i skolen.
I tillegg til helsegevinsten er det vist at daglig fysisk aktivitet også hjelper på
skoleprestasjonene. Idretten ønsker seg et fysisk aktivt samfunn der alle skoleelever får én
time daglig fysisk aktivitet, ledet av kompetent personell.

1. Vil ditt parti gå inn for prinsippet om én time daglig fysisk aktivitet på alle trinn i
grunnskolen?
Svar: Ja, og det har vi allerede gjort en rekke ganger. Sp var det første partiet som på
Stortinget foreslo 1 times fysisk aktivitet, og har foreslått og støttet forslag om dette i
mange år.
2. Vil dere jobbe for en gradvis innføring av dette prinsippet?
Svar: Ja.
3. Vil dere invitere idretten og andre frivillige organisasjoner inn som bidragsytere til å få
realisert mer fysisk aktivitet i skolen?
Svar: Ja
4. Ønsker ditt parti å øke antall kroppsøvingstimer i skolen?
Svar: Nei. Senterpartiet prioriterer flere lærere framfor flere timer.

Toppidrettens rammevilkår
Å være toppidrettsutøver på internasjonalt nivå er en heldagsjobb. Svært mange norske
toppidrettsutøvere kan ikke leve av idretten, da deres idrett ikke er interessant for sponsorer
eller at utøveren ikke får tilstrekkelig med premiepenger. Skal Norge fortsatt hevde seg i
idretter der utøverne ikke er kommersielt interessante, må det legges til rette strukturer og
kanskje ressurser som sikrer muligheten for satsing på idretten sin, eventuelt i sammenheng
med utdanning eller arbeid.
Norges idrettsforbund ser for seg slike eventuell ordninger kun skal gjelde for de ytterst få
som har status som toppidrettsutøvere av Olympiatoppen.

1. Kan ditt parti tenke seg å gjøre det enklere å kunne kombinere toppidrett med
utdanning?
Svar: Ja.
2. Vil dere kunne forlenge godkjent studietid for toppidrettsutøvere slik at de ikke mister
retten til stipend fordi deres studietid blir forlenget?
Svar: Dette vil vi vurdere nærmere.
3. Vil dere være med på å jobbe fram en standardisert og allmenngyldig ordning for
tilrettelegging av studieløp for toppidrettsutøvere slik at det blir lik praksis fra
utdanningsinstitusjon til utdanningsinstitusjon?
Svar: Er usikker på om vi oppfatter spørsmålet.
4. Vil ditt parti kunne gå inn for statlige stipender til toppidrettsutøvere med lave
markedsinntekter slik at de kan fortsette toppidrettskarrieren lenger?
Svar: Det vil vi vurdere nærmere.
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5. Vil dere avsette mer penger i budsjettet til slik at det skal bli enklere å kunne kombinere
yrkesfaglig studieretning på videregående skole med forberedelser til toppidrett?
(elevplassene er dyrere enn ved allmennfaglig studieretning)
Svar: Ja.
Prinsipp- og handlingsprogrammet 2017-2021 «Ta hele Norge i bruk!»
Hva sier Senterpartiets partiprogram om saker som angår idretten?
Kultur og idrett: Frivilligheten er «limet» i samfunnet
•

Idretten og frivilligheten sikrer folkehelsa, skaper mestring og stolthet

Frivillig sektor
Frivillige organisasjoner er viktige bærebjelker i lokalsamfunnet, de tilbyr opplevelser og
sosiale aktiviteter på tvers av sosiale skillelinjer, og skaper således viktige fellesskapsarenaer.
Frivillig sektor er en viktig pilar i det norske velferdssamfunnet. Frivillige organisasjoner yter
betydelig økonomiske bidrag til samfunnet gjennom tjenesteproduksjon og omfattende
ulønnet innsats.
Senterpartiet mener at det mangler en helhetlig frivillighetspolitikk. I tråd med
samfunnsutviklingen er det nødvendig å tilpasse regelverk og tilskuddsordninger til dagens
organisasjonsstruktur. Senterpartiet vil bidra til å sikre driftsgrunnlaget for det frivillige
organisasjonslivet og legge til rette for organisasjonenes mulighet til å videreutvikle sin
virksomhet.
Senterpartiet mener det er feil å skattlegge frivillig innsats. Derfor er det behov for å forbedre
momskompensasjonsordningene for frivillige organisasjoner.
Senterpartiet er bekymret for at en større andel av støtten til frivillige organisasjoner gjøres
avhengig av spillemidler. I stedet bør tilskuddsordningene økes over statsbudsjettet.
Senterpartiet vil:
•
•
•

•

•
•

Fortsette arbeidet med å forenkle og avbyråkratisere tilskuddsordningene for frivillig
sektor.
Øke grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjonene over statsbudsjettet.
Vri tilskuddsmidlene slik at en større andel gis som frie midler. En økning av
grunnstøtten skal gi organisasjonene et større handlingsrom til å iverksette aktiviteter
i tråd med egne prioriteringer og vedtatte planer.
At alle offentlige etater og instanser skal bruke Frivillighetsregisteret i forbindelse
med tilskuddsforvaltning og kontakt med frivilligheten, slik at registeret faktisk blir et
forenklingsverktøy.
Ha regelstyrt momsrefusjon for frivillig virksomhet, idrettsanlegg og kulturhus eid av
organisasjoner.
Trappe opp beløpsgrensen i ordningen med gavefradrag for bedrifter for gaver til
frivillige organisasjoner. I tillegg bør det åpnes for skattefradrag for gaver også til
lokale lag og foreninger.
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•

Gi full momskompensasjon ved bygging, utvidelse og vedlikehold av kulturhus eid av
organisasjoner.

Idretten
Idrettslagene er ofte et av lokalmiljøets viktigste møtesteder. Senterpartiet vil føre en
idrettspolitikk som stimulerer mange til å være fysisk aktive, og som samtidig ivaretar de
som har talent til å kunne satse på idretten. Toppidrett og breddeidrett er gjensidig
avhengige av hverandre. Derfor mener vi det skal være rom for å satse på begge deler. Vi
vil sikre gode rammevilkår til idretten over hele landet.
Vi ser idrettspolitikken i sammenheng med vår forebyggingsbaserte tilnærming til
helsepolitikken. Derfor er oppbygging av lavterskeltilbud som er utenom den organiserte
idretten, som utbygging av turløyper, ballbinger, og andre nærmiljøanlegg, en viktig del
av den helhetlige idretts- og friluftslivspolitikken.
Mangelen på idrettsanlegg er en sterkt begrensende faktor for å få realisert målet om økt
fysisk aktivitet i befolkningen og imøtekomme idrettens behov for å tilby aktivitet. Listen
over idrettsanlegg, som er godkjente og klare til bygging, er lang og omfatter prosjekter
over hele landet.
Senterpartiet vil:
•
•
•
•
•
•

Videreføre en idrettsmodell basert på frivillig innsats.
Bevare enerettsmodellen til Norsk tipping og gå imot innføring av lisensordning
for utenlandske spillselskaper.
Gi idrettslag og -foreninger full momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg.
Øke støtten til nærmiljøanlegg.
Gi alle mulighet til å utøve idrett og være i aktivitet ut fra sine egne interesser og
ambisjoner.
Legge bedre til rette for uorganisert fysisk aktivitet i nærmiljøet.
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