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INNSPILL TIL ENDRINGER I BESTEMMELSER OM TILSKUDD TIL ANLEGG FOR 
IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2020 OG TIL FORDELING AV MIDLER TIL 
ANLEGGSPOSTENE I HOVEDFORDELINGEN 

Innledning 
Norges idrettsforbund har frist til a sende inn forslag til endringer i spillemiddelregelverket 1. 
april 2020. NIFs administrasjon har utarbeidet et forslag til endringer som er beskrevet i 
dette brevet. Swrforbund og idrettskretser inviteres til a komme med skriftlige eller muntlige 
innspill. Idrettskretsene inviteres til a gi innspill i telefonmote 4. februar, mens 
swrforbundene vil kunne komme med innspill i GS-forum i uke 9. 

Frist for skriftlige innspill settes til onsdag 26. februar. 

Innspill sendes til nifhoringer@idrettsforbundet.no 

Idrettsstyret vil behandle saken i styremote 17. mars. 

Forslag til endringer i spillemiddelregelverket 
Kulturdepartementet (KUD) utgir hvert ar Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og 
fysisk aktivitet. Her fastsettes regelverk og tilskuddssatser for spillemiddelordningen. 

Idrettstinget og idrettsstyret har fattet en rekke vedtak knyttet til anleggspolitikken. Forslaget 
til endringer er basert pa disse vedtakene. 

Idrettstinget 2019 fattet folgende vedtak i sak 13.20. 

Norsk idrett skal arbeide for: 
• full momskompensasjon for alle idrettslag som bygger egne anlegg 
• realisering av nytt nasjonalt toppidrettssenter finansiert med midler fra 

statsbudsjettet, spillemidler og andre mulige finansieringskilder 
• a utvide det anleggspolitiske programmet for a realisere viktige anlegg for idretten 

og styrke idrettens innflytelse i anleggsprioritering . 
• a fierne etterslepet. 

Norsk idrett vil ha et tettere og forpliktende samarbeid internt i idretten, og mellom 
idrettsorganisasjonen og offentlige myndigheter. 
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Idrettstinget vedtok i tillegg tre anleggsmal i forbindelse med behandlingen av Idretten vii. 
1. Idretten vii at det skal bygges anlegg slik at all onsket aktivitet kan gjennomfores. 
2. Idretten vii at idrettslagenes kostnader ved bruk av idrettsanlegg skal reduseres og 

at gratisprinsippet prim&rt bor vwre gjeldende. 
3. Idretten vii to et miljoansvar i planlegging, bygging og drift av idrettsanlegg. 

Idrettsstyret har vedtatt en rekke tiltak (mal) i Idretten skal — flere og bedre anlegg hvorav 
tiltak 2.2 er mest relevant i denne saken. Her heter det blant annet at Det skal arbeides for at 
en storre del andel av spillemidlene tildeles strategisk viktige anlegg og storre trenings- og 
konkurranseanlegg. Alle anlegg skal ha en tilskuddssats som tilsvarer minimum 25 % av 
normal anleggskostnad for anleggstypen. 

Idrettstinget har som nevnt vedtatt at norsk idrett skal arbeide for a redusere ettersiepet. 
Som tabellen nedenfor viser, har ettersiepet vokst med i gjennomsnitt 375 millioner kroner i 
aret de siste fern arene. Veksten var spesielt stor i 2019. 

2015 2016 2017 2018 2019 

Soknadssum (mill. kroner) 3 877 4 117 4 469 4 921 5 817 
- Disponible midler (mill. kroner) 1 059 1 197 1 321 1 430 1 512 
= Akkumulert etterslep (mill. kroner) 2 818 2 920 3 148 3 491 4 305 

Tilvekst i soknadssum (mill.kroner) 1 433 1 299 1 549 1 773 2 326 

- Disponible midler (mill.kroner) 1 059 1 197 1 321 1 430 1 512 

=Arlig vekst i etterslep (mill. 
kroner) 374 102 228 343 823 

Veksten i etterslep skyldes i hovedsak at det bygges mange nye anlegg og at eldre anlegg 
rehabiliteres. NIF onsker primwrt at ettersiepet reduseres ved at spillemiddelordningen blir 
tilfort midler fra statsbudsjettet, og ikke ved at tilskuddssatsene reduseres. En reduksjon i 
tilskuddssatser vii trolig bidra til at det blir vanskeligere a oppna mal en fra Idretten vii —
Idretten vii at det skal bygges anlegg slik at all onsket aktivitet kan gjennomfores. 

For ikke a bidra til a oke ettersiepet for mye, foreslar NIF at en kun ber KUD endre noen fa 
spillemiddelsatser. Pa bakgrunn av Idrettsstyrets vedtak i Idretten skal — flere og bedre 
anlegg om at spillemidlene skal dekke 25 prosent av kostnadene for anlegg med normal 
standard foreslar NIF at en justerer stasene for de anleggskategoriene hvor spillemidlene i 
dag dekker under 25 prosent av anleggskostnaden, og det foreslas at en ikke justerer noen 
satser for anleggskategorier hvor spillemidlene i gjennomsnitt utgjor 25 prosent av 
anleggskostnaden eller mer. 

746452/v1 Side 2 av 4 



Godkjent soknadsbelop i prosent av anleggskostnad 
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Pa denne bakgrunn foreslar NIF at en endrer spillemiddelsatsene for is- og skoyteanlegg, 
svomme- og stupanlegg, friidrettsanlegg og idrettshaller og aktivitetssaler. 

NIF foreslar folgende konkrete endringer: 

Anleggstype Dagens sats Forslag ny 
sats 

Isanlegg 
Bandybane 8 000 000 10 000 000 
Bandy og hurtiglopsbane 12 000 000 15 000 000 
Curlinghall med fire baner 9 000 000 10 000 000 
Ishall 15 500 000 20 000 000 

Svomme- og stupanlegg 
Svommebasseng 25 x 12,5 m inld. gard. 16 500 000 24 000 000 
Svommebasseng 25 x 21 m inkl. gard. 25 500 000 30 000 000 

Friidrettsanlegg 
Friidrettshall med min 9 m takhoyde 12 000 000 16 000 000 
Friidrettsanlegg (fastdekke og naturgress) 3 500 000 5 000 000 

Idrettshaller og aktivitetssaler 
Aktivitets-/kampsportsal min 25o kvm 1 200 000 2 000 000 

Aktivitets-/kampsportsal min 500 kvm 2 400 000 5 000 000 
Basishall 1, 25 x 20 m 4 000 000 6 000 000 
Basishall 2, 25 X 30 m 6 000 000 8 000 000 
Idretts-/turnhall 25 x 45 m, 7 m takhoyde 10 000 000/8 000 000 12 000 000 
Idretts-/turnhall 25 x 45 m, 9 m takhoyde 11 000 000/9 000 000 14 000 000 

746452/v1 Side 3 av 4 



NIF onsker i tillegg at det innfores to nye spillemiddelsatser knyttet til idrettens 
aktivitetshus. Idrettens aktivitetshus er nwrmere beskrevet i Idretten skal —flere og bedre 
anlegg og er et hus sammensatt av 4 — 6 aktivitetsflater samt et fellesomrade med kafe- og 
sosiale rom. 

Malet med Idrettens aktivitetshus era skape et aktivitetshus hvor forst og fremst ungdom 
kan drive med forskjellige idretter som er etterspurt i ungdomskulturen. Dette er en 
oppfolging av ungdomsloftet og satsing pa a bedre anleggsforholdene til en rekke mindre 
idretter som ofte har darlige treningsforhold. Det skal vaere plass til bade organisert og 
egenorganisert aktivitet i disse husene. 

Forslag til konkret tilskuddssatser: 

Anleggstype Tilskuddssats 
Aktivitetshus med minimum 4 aktivitetsflater, og min 1 6o o kvm 10 000 000 

Aktivitetshus med minimum 6 aktivitetsflater, og min 2 400 kvm 15 000 000 

Forslag til innspill til hovedfordelingen 
NIF foreslar at vii trad med vedtatt anleggspolitikk ber om at det settes av 1,2 milliarder 
kroner til et anleggspolitisk program for arene 2020 -25, hvorav av 200 millioner kroner i 
2020. 

NIF foreslar videre at vi ber om at idrettens andel av post 1.4 utstyr i hovedfordelingen 
beholdes uendret fra 2019. Dette fora vise at vi prioriterer anlegg og a redusere etterslepet. 

gLAQ,L t_pe 
Med vennlig hilsen 
Torstein Busland 
Anleggsradgiver 
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