
Norges idrettsforbund (NIF) takker for muligheten til å komme med innspill til forslaget til ny 
strømstøtteordning. På tvers av norsk idrett merkes utfordringen med økte strømpriser, og 
idretten tar sin del av ansvaret for å spare strøm der det er mulig. 

Nå er det imidlertid ekstra viktig å holde idrettsaktiviteten åpen. Forslaget til ny ordning 
inneholder en økt kompensasjonsgrad fra 80 prosent til 90 prosent for strømpriser over 70 
øre/kWt. Dette er en viktig forbedring, men NIF det er behov for at ordningen forbedres 
ytterligere, og at de skjevheter som finnes sammenlignet med husholdningenes ordning 
fjernes. NIF har allerede i brev til finanskomiteen datert 30. september påpekt fem forhold vi 
mener det er nødvendig at det gjøres noe med: 

  

1. NIF ber om at frivilligheten får kompensert 90 prosent av strømkostnader over 70 
øre/kWt fra 1. september og i hele kompensasjonsordningens levetid, per nå ut juni 
2023. 

2. NIF ber om at frivilligheten på samme måte som husholdningen får kompensert 
merverdiavgiften for kostnadene over 70 øre/kWt. 

3. NIF ber om at frivilligheten får kompensert strømkostnadene raskere. I dag tar det fra 
1-4 måneder fra regningene betales til kompensasjon mottas, mens husholdningene får 
«utbetalt» kompensasjonen i form av et fratrekk på regningen. 

4. NIF ber om at frivillighetens kompensasjon beregnes utfra faktisk betalte 
strømkostnader da idretten i liten grad kan flytte strømforbruket til perioder på døgnet 
med lav strømpris. 

5. NIF ber om at gass inkluderes i frivillighetens ordning. En svært liten prosentandel av 
idrettsanleggene benytter gass som energikilde. På kort sikt er det umulig å endre dette 
og NIF mener at disse anleggene må få kompensasjon på samme måte som anlegg 
som benytter strøm.  

NIF ønsker i tillegg til å fremme disse synspunktene også å be om at Stortinget i forbindelse 
med kommende budsjettforhandlinger oppretter et eget program i regi av Enova som skal ha 
som mål å gjøre idrettsanleggene grønnere. 

NIF vil innledningsvis også nevne at vårt hovedmål er at idrettslagene skal få kompensert 90 
prosent av kostnadene over 50 øre/kWt. 

 Kommentarer til forslagene 

NIF oppfatter at intensjon med det nye forslaget er at frivilligheten og husholdningene skal ha 
samme kompensasjon og kostnad ved bruk av strøm, med unntak av at frivilligheten ikke har 
en begrensning knyttet til forbruk. 

Det ligger imidlertid an til at frivilligheten vil få en vesentlig dårligere ordning enn 
husholdningene, og en langt mindre effektiv ordning enn de som har virket ved lavere 
strømpriser. Dette skyldes at kompensasjonen for merverdiavgift beregnes forskjellig i de to 
ordningene. Ved priser opp til rundt 2,00 kr/kWt er forskjellene relativt små, men ved høye 
priser blir forskjellene svært store. 



Merverdiavgiftskompensasjon 

Vista Analyse har på vegne av NIF beregnet frivillighetens og husholdningenes kostnader ved 
et forbruk på 5 000 kWt og en strømpris (eks. mva.) på henholdsvis 3,00 kroner/kWt, 4,00 
kroner/kWt og 5,00 kroner/kWt. Er henholdsvis 19, 27 og 33 prosent høyere enn 
husholdningenes. Den prosentvise forskjellen er uavhengig av forbruk når en ser bort fra 
forbruksbegrensningen i husholdningenes ordning. 

Ved et strømforbruk på for eksempel 100 000 kWt og en strømpris på 5,00 kroner/kWt vil 
frivillighetens kostnader være 46 750 kroner høyere enn de ville vært dersom vi hadde hatt 
samme merverdiavgiftskompensasjon som husholdningene. Dette er neppe en tilsiktet effekt, 
og bør endres nå når reglene skal justeres. NIF foreslår at idrettens kostnader til 
merverdiavgift kompenseres fullt ut, dels gjennom denne ordningen og dels gjennom 
frivillighetens ordinære ordning. 

Avvikende forbruksmønster 

Strømforbruket på idrettsanleggene varierer en del fra et gjennomsnittlig forbruksmønster. Et 
eksempel på dette er lysløyper og flomlysanlegg. Disse er i bruk om ettermiddagen og 
kvelden når aktiviteten foregår og strømprisen ofte er på sitt høyeste. Dette medfører at 
idrettslagenes gjennomsnittlige døgnpris kan bli vesentlig høyere enn det som legges til grunn 
i kompensasjonsberegningen. NIF foreslår at kompensasjon gis på bakgrunn av reelle 
kostnader. 

Likviditetsutfordringen 

En annen viktig forskjell fra husholdningenes ordning er at husholdningens kompensasjon 
trekkes fra på aktuell strømregning, mens frivilligheten må søke om kompensasjon kvartalsvis 
og i ettertid. Dette gir frivilligheten en stor likviditetsutfordring. Mange lag og foreninger har 
nå etter ett år med uvanlig høye strømpriser, små reserver som kan brukes til dette. Det er 
viktig for NIF at ordningen justeres slik at også denne utfordringen løses. 

Gass bør inkluderes i ordningen 

NIF har, som myndighetene, et mål om at idrettsanlegg skal drives på en mest mulig 
bærekraftig måte og gass er ikke noen god løsning i så henseende. Når NIF likevel mener at 
høye gasskostnader bør kompenseres skyldes dette at kostnadene ellers i stor grad må dekkes 
ved økte medlems- og aktivitetskontingenter. Dette er noe hverken myndighetene, NIF eller 
ikke minst idrettslagene ønsker og som alle mener er uheldig. 

Det er umulig å endre energikilde på kort tid, og for mange idrettslag vil det medføre en stor 
ikke planlagt kostnad. NIF foreslår derfor at det opprettes et program i regi av Enova som kan 
bidra til at gass fases ut og til andre eksisterende og nye anlegg blir grønnere. 

NIFs mål 

Idretten opplever som resten av samfunnet økte kostnader. Strømkostnadene er mer enn 
fordoblet, selv etter støtte, sammenlignet årene 2015-2020. Det er derfor viktig at 
strømstøtteordningen forbedres ytterligere, og vi vil minne om vårt mål om at terskelverdien 



skal senkes til 50 øre/kWt og at kostnader utover dette må kompenseres med minst 90 
prosent, samtidig som punktene beskrevet over, imøtekommes. 

Økt støtte til idrett og frivillighet er i realiteten en økt støtte til familier som deltar i aktiviteter 
innenfor idrett og annen frivillighet. 

  

 


