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INNSPILL TIL INNRETNING AV KOMPENSASJONSORDNINGER FOR 2022 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) viser til de nye koronatiltakene 

som er satt i verk etter den seneste utviklingen i smittesituasjonen, og til regjeringens forlenging av 

kompensasjonsordningene frem til sommeren 2022. 

 

De nye restriksjonene vil ha betydning for både gjennomføring av idrettsarrangementer, og for 

utøvelse av idrettsaktivitet. NIF har forståelse for at myndighetene nå setter inn målrettede tiltak for å 

redusere antall kontaktpunkter i det norske samfunnet, og vi er glade for at barne- og 

ungdomsidretten og toppidretten fortsatt, i stor grad, kan gå som normalt.  Idretten vil bidra ved å 

følge opp tiltakene og sørge for en kontrollert og smittevernsforsvarlig gjennomføring av våre 

idrettsaktiviteter og arrangementer. 

 

Norsk idrett har gjennom koronapandemien hatt tøffe utfordringer. Mye av aktiviteten har vært stengt 

ned eller har vært sterkt redusert som følge av smittetiltak. Særlig utfordrende har det også vært med 

det store bortfallet av inntekter. Det har vært helt avgjørende at myndighetene har stilt opp med 

ordninger som har kompensert for dette. Vi er derfor  takknemlige for den støtten idretten har fått 

gjennom en vanskelig tid, og også signalene som har kommet om en videreføring og justering av 

ordningene. 

 

NIF vil med dette adressere behovet for gode kompensasjonsordninger i 2022. Vi ber myndighetene se 

hen til erfaringene og dialogen vår gjennom de tidligere ordningene. NIF viser i denne sammenheng 

særlig til sine innspill til krisepakke 3 og 4. Det er viktig at kompensasjonsordningene blir treffsikre og 

at de kompenserer for de restriksjonene idretten blir påført. Kompensasjonsordningene er viktige for å 

holde kostnadene nede, slik at økonomi som barriere ikke blir en konsekvens i en fra før meget 

utfordrende tid. 
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Etter dialog med særforbund og idrettskretser har vi samlet innspill og spørsmål og med bakgrunn i 

disse så tillater vi oss å spille inn følgende elementer til ny kompensasjonsordning, i tillegg til det som 

ligger i ordningen for 2021: 

 

• Merkostnader for testing og øvrige smittevernstiltak. 

• Tapte leieinntekter fra lokaler og anlegg. 

• Bortfall av treningsavgifter. NIF mener en treningsavgift i praksis er en deltakeravgift som 

dekker deltakelse på flere arrangementer og/eller treninger som strekker seg over en viss tid. 

Dersom disse skal unntas vil det oppleves som en forskjellsbehandling av den typen 

deltakeravgift som er vanlig i medlemsbaserte organisasjoner – sammenlignet med 

deltakeravgiften man betaler for å delta på et enkeltarrangement. NIF ber derfor om at dette 

inkluderes i det som kan kompenseres. 

• Vi ber om at organisasjonsledd med faste og ufravikelige kostnader, som har falt utenfor 

gjeldende ordninger, kan komme inn i ordningen for 2022. Særlig vil vi trekke frem Friskis & 

Svettis som falt utenfor gjeldende ordninger, men som etter søknad til KUD, nylig har mottatt 

såkalt bagatellmessig støtte. Dette gjelder eksempelvis løpende kostnader til leie av lokaler når 

aktiviteten stenges ned. Dette er en problemstilling som også er relevant for dans og 

kampsport. 

• Tapte lisensinntekter. Dette utgjør en av de største inntektstapene for idretten gjennom året. 

Disse danner grunnlag for fortsatt drift, aktivitet og videreutvikling. Det er positivt at 

daglisenser er inkludert i tidligere ordning, men for en utøver som skal delta i minst 2 

konkurranser i for eksempel Triatlon i løpet av et år så er helårslisens rimeligere og dermed 

mener vi at det er vanskelig å gjøre forskjell på lisenser som inngår i 

kompensasjonsordningen.  

• Det er positivt at dekningen av kostnadene ved avlysning av aktiviteten er økt til 70% for 2021.  

Fra NIFs ståsted er dette et viktig signal at man får 70% av kostnadene dekket, også ved full 

stenging. NIF ber om at dette videreføres i 2022. 

• Mulighet for kompensasjon for tapte påmeldingsavgifter for arrangement som starter i 2021 

og som fortsetter i 2022 (for eksempel håndballserier). Påmeldingsavgiften til klubbene 

faktureres i ulike omganger, og ved en eventuell avlysning av restserien i 2022 (pga 

myndighetenes restriksjoner), vil forbundet påføres et bortfall av inntekter. NIF ber om at 

ordningen for 2022 gir åpning for å kunne søke på eventuelt bortfall av påmeldingsavgifter på 

aktiviteter som går fra 2021 til 2022 

• Det budsjettmessige sammenligningsgrunnlaget med hensyn til publikumsinntekter, bør 

baseres på 2019-tall (før pandemien) og ikke tallene fra 2020 eller 2021. 

• Det er viktig at nye ordninger avklares så raskt som mulig, slik at det blir forutsigbart og man 

vet hva man har å forholde seg til. 

• Vi ønsker også å adressere utfordringen med merutgifter i utlandet i forbindelse med trening 

og konkurranser. Mange idrettsgrener har sin hovedaktivitet i utlandet og i den forbindelse 

ekstra utgifter i forbindelse med Covid-19. Hvis kompensasjonsordningen også skal bidra til å 
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stimulere til aktivitet så bør disse kostnadene være en. naturlig del av ordningen.  I dagens 

forskrift, § 3, står det: «Det kan søkes om tilskudd til følgende på nasjonalt, regionalt og 

lokalt nivå.» Vi tolker dette som at det henviser til nivået aktiviteten skjer på og ikke avgrenset 

til at aktiviteten må gjennomføres i Norge. 

• Bortfall av inntekter fra samarbeidsavtaler. Da pandemien dessverre drar ut i tid adresserer vi 

denne utfordringen nok en gang. Nå finnes det snart to år med erfaring som kan 

sammenlignes med “normalåret” 2019 for å se konsekvensene. 

 

I tillegg har vi fått spørsmål vedrørende to saker som berører ordningen indirekte og vi ville satt 

stor pris på en avklaring på følgende; 

• Kan deler av idretten benytte seg av lønnsstøtteordningen og kan dette kombineres med 

idrettens kompensasjonsordning?  

• Et av de største arrangementene for norsk idrett i 2022 er Idrettsgallaen som nå er kansellert i 

sin vanlige form. Trøndelag idrettskrets står som arrangør gjennom sitt 100% eide selskap 

“Trøndelag Idrettskrets arrangement AS”. Vi ønsker avklaring på om dette arrangementet 

faller inn under idrettens kompensasjonsordning eller om det er å anse som et 

kulturarrangement og dermed kvalifiserer til de ordninger som går på kulturområdet. 

Inntektstapet på billettsalg og sidearrangementer er betydelig. 

 

Norges idrettsforbund bidrar gjerne med utdypende innspill hvis ønskelig og ser frem til videre dialog, 

gjerne i et møte primo januar. 

 

Med vennlig hilsen 

     

Berit Kjøll     Nils Einar Aas     

President     Generalsekretær    

    


