Vedlegg 1) Eksempler på konsekvenser for organisasjonsledd
1. Norges Bandyforbund:
En av samfunnets - og idrettens - store utfordring når smittesituasjonen
tillater det er raskt å reetablere den brede lokale aktiviteten i alle
aldersgrupper.
Å drifte og utvikle den brede lokale aktiviteten er idrettens primære oppgave,
og utgjør det meste av grunnlaget for statens støtte til idretten. Det er også
åpenbart at det er denne virksomheten som utgjør grunnlaget for idrettens
bidrag til folkehelsen. Den brede lokale aktiviteten utgjør også grunnlaget for
toppidretten og forutsetningen for mesterskap.
Lagidrettenes brede serieaktivitet utgjør mye av volumet av den lokale
aktiviteten i alle aldersgrupper. Lagidrettenes serieaktivitet bidrar til at
omfattende aktivitet utøves sammenhengende over tid. Dette er av stor
betydning for folkehelsen.
Påmeldingsinntektene fra hver enkelt spiller til seriene (lisens) utgjør den
økonomiske forutsetningen for drift og utvikling av denne samfunnsmessige
viktige virksomheten.
For å realisere det som blir angitt i formålet ref. § 1 må grunnlaget for drift og
utvikling av den brede lokale aktiviteten sikres.
Med håp om å få i gang aktiviteten i løpet av sesongen har forbundet
opprettholdt den administrative kapasiteten som er nødvendig for å drive og
re-etablere den brede lokale aktiviteten. Dette har vært i tråd med
myndighetenes ønske om at idrettsorganisasjonen opprettholder mest mulig
aktivitet innenfor de til enhver tid gjeldende restriksjoner.
De faste kostnadene påmeldingsinntektene var ment å dekke har derfor
påløpt, mens inntektene grunnet myndighetenes stengning av aktiviteten, ikke
har blitt betalt.
Dette inntektsbortfallet utgjør ca. 5 millioner for Norges Bandyforbund. Tapet
er av en slik størrelsesorden at det vil redusere organisasjonens forutsetninger
får å drifte og re-etablere den brede lokale aktiviteten. Dette inntektsbortfallet
er forårsaket av nedstengningen av aktiviteten og skulle utgjøre mye
grunnlaget for videre drift av den brede lokale aktiviteten.
2. Norges Basketballforbund (NBBF):
NBBF har også en betydelig andel av sine inntekter fra lisens for senior
bredde, aktivitet som nå er stanset av myndighetene. Dette utgjør et estimert
tap på 1,4 millioner kroner. Det blir ikke kjøpt lisens for å spille når det ikke er
lov med aktivitet. I lisensen ligger det blant annet forsikring av spillerne. Den
finansier i stor grad andre fellesaktiviteter som bl.a. verdiarbeid og
finansiering av den nye landslagssatsingen der bl.a. seniorlandslag skal ut i
Eurobasketkvalifisering (EM-kvalifisering) høsten 2021. Denne aktiviteten
risikeres, og ny kvalifisering starter ikke før i 2026. Det betyr at innsatsen for å
få norsk basket ut på den internasjonale arenaen risikerer å bli satt fire år
tilbake i tid hvis ikke tapte lisensinntekter kompenseres. I tillegg er det
forventet at krav om tilbakebetaling fra spillere som allerede har kjøpt lisens,
men som ikke hatt behov for denne da det ikke har vært spill – estimert
tilbakebetalingskrav kan bli opptil er 60% (forsiktig estimat) noe som for
NBBF vil utgjøre 1,8 millioner kroner i 2021.
3. Norges Fotballforbund (NFF):
NM 2020 kunne ikke gjennomføres pga. smittevernreglene. NFF søkte derfor
på vegne av klubbene om kompensasjon og har fått innvilget følgende
kompensasjon:

1. til 3. runde, 7,9 MNOK. Utbetalt klubbene i 2. og 3. divisjon (som
normalt sett vill hatt tilnærmet alle arrangementene)
▪ 4. til 6. runde, 7,1 MNOK. Utbetalt klubbene i Eliteserien og OBOSligaen (som normalt sett vill hatt tilnærmet alle arrangementene)
▪ NM-finale, 6,1 MNOK. Kompensasjon til særforbundet som er
arrangør for finalen
Dersom ikke NM 2021 kan gjennomføres skyldes det restriksjoner fra offentlig
myndigheter. De økonomiske konsekvensene for både bredde- og
toppfotballen vil være store. For 2020 fikk de kompensert 70 % av tapene.
Dersom man ikke skulle få noe i 2021 ved avlysning er dette kritisk for norsk
fotball, både bredde og topp. NFF både tror og håper NM 2021 kan
gjennomføres og planlegger med dette. Men om det ikke lar seg gjøre på grunn
av smittevernsrestriksjonene er det kritisk at en kompensasjonsordning fanger
opp dette.
▪

4. Norges Ishockeyforbund (NIHF):
Fjordkraft-ligaen vil rammes av forslaget, men også 1. divisjon herrer blir
kunne miste betydelige inntekter dersom forslaget vedtas slik det foreligger.
En sesong i Fjordkraft-ligaen i ishockey har i mange år bestått av 45
serierunder + sluttspillet (Norgesmesterskapet) som er kvartfinaler,
semifinaler og finaler hvor det spilles best av syv kamper. Snittet har de siste
årene vært fem kamper i hver sluttspillrunde = 15 kamper i
Norgesmesterskapet. Totalt blir det da 60 kamper som ligger til grunn for å
budsjettere publikums- og kampinntektene for en sesong for de som når helt
til finalen. Snittlaget har pr. 19. januar spilt 23 kamper. Det betyr at det
gjenstår i snitt 22 seriekamper + sluttspill. Etter de to ukene fremover som
regjeringen nå har «tvangsstengt» toppidretten, gjenstår det 87 kampdager før
1. mai. Etter den datoen må forberedelsene til VM starte opp, samt at de fleste
kommuner da stenger sine ishaller. Dette betyr at hvert lag i snitt må spille
kamp hver 2,4 dag fra 3. februar og ut april. Dette vil være umulig å få til.
Årsaken til utfordringen skyldes utelukkende Covid19-situasjonen. Forbundet
har vært opptatt av forutsigbarhet, og da de vurderte oppstart av sesongen
høsten 2020 var det ikke noe som tydet på avkortning av
kompensasjonsordningen som nå er gjeldende. For klubber som driver
profesjonelt og har ansvar for ansatte spillere og personell for øvrig er det
utfordrende når reglene nå endres. Avlyste kamper kan ikke settes opp senere.
Det er ikke tid til dette innenfor resten av sesongen. En avkortning av serien er
aktuelt, men klubbene har budsjetterte inntekter fra hele sesongen/serien, og
vil dermed få betydelige tap som for enkelte kan ende med konkurs. De har
også kostnader for lønn til personell for hele sesongen. Inntektene svikter, men
de fleste kostnadene opprettholdes.
5. Norges Håndballforbund (NHF):
Regionalt utgjør påmeldingsavgiftene ca 75% av regionens totale omsetning.
Pr i dag er situasjonen at påmeldingsavgiftene for «voksenidretten» vil bli
redusert med 75-100%. For barne- og ungdomshåndballen ser
inntektsbortfallet å bli 25-50%. I sum vil dette utgjøre et inntektsbortfall på ca.
30 mill.
NHF har estimert reduksjonen av lisensinntekter for sesongen 2020/2021 til
ca 15 mill. (Dette tallet inkluderer også refusjon for innbetalte lisenser fra
spillere som ikke har kommet i aktivitet som følge av myndighetspålagte
restriksjoner.
NHFs lisenspolise (forsikring) har en årlig kostnad på ca. 13 mill.
Nedstengningen vil skape komplikasjoner langt utover den 14.dagers perioden
som nedstengningen er sagt å være (i denne omgang). Det er store
utfordringer knyttet til gjennomføringen av både utsatte og resterende

kamper. Her vil i tillegg ønsket/behovet for å få gjennomført/spilt utsatte
kamper måtte veies opp mot hensynet til spillernes helse mht kampbelastning.
Pr i dag er håpet å få fullført det ordinære seriespillet, mens sluttspillet i
heldigste fall kan gjennomføres i en redusert variant.
6. Norges Bedriftsidrettsforbund (NBIF):
Kompensasjon ved kansellering
Forskrift og høringsbrev indikerer at tap på kansellerte arrangement ikke
lenger vil kompenseres. Jf. også artikkel i Stavanger Aftenblad. Dersom det er
riktig oppstår en radikal forskjellsbehandling mellom idretter som helt eller
delvis kan gjennomføres, og de store deler av idretten som ikke kan løse
avstandsregler. Det kan bli svært alvorlig for alle idretter med
avstandsutfordringer for utøvere over 20 år – som i mange organisasjonsledd
representer en vesentlig del av driftsgrunnlaget.
Situasjonen kan raskt bli kritisk
Gitt riktig forståelse, vil de nevnte forhold medføre at store deler av idretten
taper dobbelt ved at inntekt fra aktivitet som ikke er tillat, ikke kan
budsjetteres – og disse kan i tillegg ikke søke kompensasjon for kansellering.
På den annen side vil idretten med mulighet for gjennomføring både kunne
budsjettere inntekt og søke kompensasjon ved kansellering.
For idretten generelt, er det ikke slik at man ved årsskifte 2020-2021 plutselig
fikk en vesentlig annerledes situasjon. Nevnte forhold kan bety at alle
organisasjonsledd som normalt har vesentlig driftsinntekt fra nedstengt
idrettsaktivitet, vil bli dramatisk negativt forskjellsbehandlet. Det må være
svært ugreit når likhet og rettferdighet er fundamentale verdier i offentlig
forvaltning.
Det er positivt om KUD vil stimulere til utvikling, men det er samtidig ikke slik
at organisasjonsledd for idretter med kontaktutfordringer har realistisk
mulighet til å omstille på en måte som sikrer det som i praksis kan bli bortfall
av helt sentrale driftsinntekter.
For Norges Bedriftsidrettsforbund nevnes at kretsleddet er helt sentral i drift
av samlet aktivitetstilbud til medlemsmassen, inkludert folkehelsetiltak som
f.eks Sykle til jobben. En avgjørende del av driftsgrunnlag i kretsene kommer
fra lagidretter som nå er nedstengt. De i brevet nevnte forhold kan true
grunnlag for drift i våre kretser.

