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Notat fra Norges idrettsforbund til høringen vedr. statsbudsjettet 2023 
 
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har som mål å skape 
idrettsglede for alle. Idrettsbevegelsen er i all hovedsak bygget på frivillighet, og vi er stolt av at det 
skapes idrettsaktivitet i hele landet for både store og små. For å fortsette dette arbeidet er det 
avgjørende at idrettslag får trygge og forutsigbare rammer fra Stortinget. 
 
Strømstøtteordningen for idretten (kap. 315, post 61) 
Storting og regjering har anerkjent behovet for å støtte opp under idretten og frivilligheten og laget 
en strømstøtteordning der idretten får kompensert 80 % over 70 øre. NIF er glad for at Stortinget 
ser behovet for å skape aktivitet og tilbud til barn og unge over hele landet. Likevel sliter flere 
idrettslag med å holde haller og anlegg åpne på grunn av svært høye strømpriser. I verste fall må 
idretten senke ambisjonsnivået, redusere tilbudet og stenge anlegg. NIF vil også nevne at vårt 
hovedmål er at idrettslagene skal få kompensert 90 prosent av kostnadene over 50 øre/kWt. 
 

1. Dagens ordning gir idrett og frivillighet 80 % over 70 øre, men i de tre 
siste månedene av 2022 er det bestemt å gi 90 % over 70 øre. 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 frivillighetens kompensasjon beregnes utfra faktisk betalte 
strømkostnader da idretten i liten grad kan flytte strømforbruket til 
perioder på døgnet med lav strømpris. 

4. Strømstøtteordningen er gjennom statsbudsjettet utvidet til juni. NIF ber 
myndighetene utvide denne ordningen til å gjelde hele 2023, da vi vet at 
strømprisene kommer til å vedvare på et høyt nivå. 

5. Idretten mener dagens strømstøtteordning må ha startdato fra 1. 
september, da svært mange idrettslag sliter med høye kostnader allerede 
tidligere enn ordningens start. 

6. Idrettslag har en autonomi som gjør det vanskelig, og heller ikke ønskelig, 
å opparbeide seg stor egenkapital. Derfor vil flere lag slite med å betale 
regninger igjennom det neste året. Derfor ber NIF om at kompensasjonen 
utbetales hyppigere, hver måned, slik at idrettslag ikke kommer i 
likviditetsproblemer.  

7. 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.  

 
Oppfølging av full merverdiavgiftskompensasjon, også på strømutgifter, (kap. 315, 
post 70) 
Gjennom den siste tiden har både næringslivet og husholdninger, men også idretten slitt med høye 
strømpriser. For å fortsette å skape aktivitet og gi et bredt tilbud til barn og unge er det avgjørende 
at idretten får kompensert all merverdiavgift. NIF er svært glad for at Regjeringen gjennom 
budsjettet følger opp Hurdalsplattformen og gir tydelige signaler om at idrett og frivillighet skal få 



 
 

full merverdiavgiftskompensasjon i 2023. I tråd med plattformen håper vi også at regjeringen 
følger opp løftet om regelstyrt merverdiavgiftskompensasjon. 
 

1. Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner (kap. 315, post 70): 
a. NIF er glad for regjeringens forslag til merverdiavgiftskompensasjon 

for 2023 og legger til grunn at denne kompensasjonen økes ved behov 
gjennom året slik at det blir en reell full merverdiavgiftskompensasjon. 
I tillegg forventer NIF at regjeringen følger opp løftet om 
rettighetsfestet kompensasjon i det videre arbeidet for å skape 
forutsigbarhet for frivilligheten. 

2. Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg (kap. 315, post 82) 
a. NIF mener at spillemidler og merverdiavgiftskompensasjon for 

idrettsanlegg må utbetales så snart anlegget har fått brukstillatelse og 
revisorgodkjent anleggsregnskap foreligger. NIF forventer at også 
denne ordningen rettighetsfestes. 

3. Det er avgjørende at denne kompensasjonen også gjelder for strømutgifter i 
denne ekstraordinære situasjonen. 

 
Økonomi som barriere (kap. 846, post 71) 
NIF er opptatt av at alle skal ha mulighet til å delta i idretten. Slik skaper vi idrettsglede for alle. 
Derfor er vi svært bekymret for høy inflasjon og økning av priser generelt kan skape økonomiske 
utfordringer for flere familier.  Det er avgjørende at barn og unge har et godt fritids- og 
aktivitetstilbud, og idretten er her en viktig aktør for å sikre nettopp dette.  
 
Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge (tidligere navn: Nasjonal tilskuddsordning 
mot barnefattigdom) ble slått sammen med tilskuddsordningene Barne- og ungdomstiltak i større 
bysamfunn og Støtte til oppfølgings- og losfunksjonar for ungdom til den nye tilskuddsordningen, i 
statsbudsjettet 2022. 
 

1. På tross av at regjeringen øker tilskuddet til ordningen er det en betydelig 
nedgang i tilskuddet på grunn av avviklingen av det nasjonale fritidskortet. 
NIF mener regjeringen må følge situasjonen videre og bevilge mer midler om 
tilskuddet ikke rekker til.  

2. NIF mener at denne vinteren og våren kan bli vanskelig, og en av de viktigste 
jobbene blir å beholde folk på møteplasser og aktivitet for å begrense 
utenforskapet. Derfor mener NIF at dagens tilskudd bør økes for å demme 
opp for den høye prisstigningen i samfunnet ellers. Det er et direkte tiltak 
som er med på å utjevne sosiale forskjeller.  
 

De overnevnte sakene er de viktigste for Norges idrettsforbund for å fortsette arbeidet med å skape 
møteplasser og idrettsglede for alle. I en tid der alle priser går opp er vi avhengig av at politikerne 
hjelper oss slik at vi kan opprettholde tilbud over hele landet til barn og unge, som er en sårbar 
gruppe.  
 
NIF svarer gjerne på spørsmål eller bidrar med utfyllende informasjon dersom dette er ønskelig. Vi 
ønsker dere i Finanskomiteen lykke til med budsjettarbeidet! 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Berit Kjøll         Nils Einar Aas 
Idrettspresident        Generalsekretær 
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