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SAKSLISTE
S-SAK 40/16-18

HØRING: Søknad om spillemidler for 2018
Viser til vedlagte høringsdokument og forslag til fellesuttalelse fra
idrettskretsene.
NIF har søkt om følgende midler for 2018 ( tall i 1000 kroner):

Poster

Søknad 2018

Tildelt 2017

Søknad 2017

Post 1: Grunnstøtte
NIF sentralt og
regionalt 1)

147 000

130 000

147 000

Post 2: Grunnstøtte
særforbundene

253 000

248 000

248 000

Post 3: Barn, ungdom
og bredde

173 000

161 000

158 000

Post 4: Toppidrett 2)

167 000

145 000

145 000

Summert

740 000

684 000

698 000

Post 1 er inndelt i:
Søknad 2018

Tildelt 2017

Søknad 2017

A: NIF sentralt
(Ledelse, arr., fag og
støtte)

29 000

25 400

32 200

B: Idrettskretsene

45 000

43 000

45 000

C: Fellestjeneste (IT
og Idrettens hus)

44 000

33 800

42 000

D: Breddeidrettsavd.

29 000

27 800

27 800

Sum m ert post 1

147 000

130 000

147 000

Tallene viser at man i spillemiddelsøknaden har søkt om 45 millioner kroner til
idrettskretsene for 2018, som var det samme man søkte om i 2017 og som er to millioner mer enn
man fikk i 2017 fra KUD.
Som det går fram av søknaden har man også valgt å spesifisere underpostene i Post 1.
Finnmark idrettskrets har de siste årene spilt inn at idrettskretsene bør bli en egen post i
spillemiddelsøknaden fra NIF til KUD, på lik linje med bl.a særforbundene og toppidretten, og ikke en
underpost til NIF sentralt. Selv om idrettskretsene nå er synliggjort i søknaden, vil man ved å være en
egen post i søknaden stå sterkere for å argumentere for bruken av midlene regionalt overfor KUD.
Man får også synliggjort bedre den økonomiske utviklingen for tildeling av midlene regionalt.
Finnmark idrettskrets vil derfor også denne gangen spille inn at vi ønsker at idrettskretsene skal bli en
egen post i spillemiddelsøknaden fra NIF.

VEDTAK:
Finnmark idrettskrets slutter seg til fellesuttalelsen fra idrettskretsene, og ber om at
disse punktene følges opp i den endelige spillemiddelsøknaden for 2018. På grunn av flere oppgaver
til idrettskretsene må også rammetilskuddet til idrettskretsene økes utover de 2 millioner kroner som
ligger inne i høringsversjonen. Noe søknaden selv påpeker, men ikke følger opp.
Finnmark idrettskrets ber om at idrettskretsene blir en egen post i spillemiddelsøknaden fra NIF.
Tallene viser at man i spillemiddelsøknaden har søkt om 45 millioner kroner til
idrettskretsene for 2018, som var det samme man søkte om i 2017 og som er to millioner mer enn
man fikk i 2017 fra KUD.
Som det går fram av søknaden har man også valgt å spesifisere underpostene i Post 1.
Finnmark idrettskrets har de siste årene spilt inn at idrettskretsene bør bli en egen post i
spillemiddelsøknaden fra NIF til KUD, på lik linje med bl.a særforbundene og toppidretten, og ikke en
underpost til NIF sentralt. Selv om idrettskretsene nå er synliggjort i søknaden, vil man ved å være en
egen post i søknaden stå sterkere for å argumentere for bruken av midlene regionalt overfor KUD.
Man får også synliggjort bedre den økonomiske utviklingen for tildeling av midlene regionalt.
Finnmark idrettskrets vil derfor også denne gangen spille inn at vi ønsker at idrettskretsene skal bli en
egen post i spillemiddelsøknaden fra NIF.

