
Opprop fra idrettslag i Sør-Trøndelag  

         Trondheim 01.06.2017 

   

Vi viser til skattedirektoratets uttalelse og presisering i brosjyren «skatt for 

frivillige og ideelle organisasjoner» - kravene til beregningsenhet for 

grensebeløpene for skatteplikt og arbeidsgiveravgift avgitt 01.12.2016. 

Den nye regelforståelsen gir svært uheldige konsekvenser for idrettslag, spesielt fleridrettslag og 

store idrettslag. Idrettslag med egne underavdelinger har tidligere kunne nyttiggjøre seg tolkningen 

som innebærer at hver gruppe har blitt behandlet som en egen beregningsenhet for når plikt til å 

betale skatt og arbeidsgiveravgift inntrer. Med den nye presiseringen forsvinner denne muligheten 

for idrettslagene.  

En slik endring gir svært uheldige økonomiske konsekvenser for idrettslagene, noe som i neste 

omgang vil ramme frivilligheten og muligheten til deltakelse i idretten. En underavdeling i et 

idrettslag er ikke et eget rettssubjekt og vil fra 1.1.2018 ikke kunne benytte seg av tolkningen som 

«egen beregningsenhet som benytter særskilt grensebeløp». 

 

Idrettslaget blir arbeidsgiver for alle, også for barn som dømmer på lokale arrangementer 

I praksis vil dette bety at mange flere idrettslag nå vil passere beløpsgrensen og må betale 

arbeidsgiveravgift for absolutt alle som mottar honorar, også de mange tilfellene der dommere og 

frivillige mottar små honorar. For Idrettslag som arrangerer konkurranser hvor dommer er utpekt av 

forbund/krets/region blir utgiften ca. 14 % mer pr. dommer på grunn av at idrettslaget har plikt til å 

betale arbeidsgiveravgift. Som konsekvens av dette får idrettslaget arbeidsgiveransvar for 

dommeren, selv om dette kun gjelder en enkeltstående kamp. Idrettslaget må da innhente 

personopplysninger fra absolutt alle og får dermed masse merarbeid.  

 

Mindre aktivitet og økt klasseskille i idretten blir konsekvensen 

Ringvirkninger av denne endringen vil bli; færre arrangementer, stevner og cuper fordi utgiftene til 

dommere, reiser og drift av idrettslagene blir høyere. Videre vil dette igjen føre til økte 

medlemsavgifter, aktivitetsavgifter og egenandeler. Vi frykter at det vil føre til at færre deltar og at 

idrett blir forbeholdt kun de med høy inntekt, noe som igjen fører til tap av allsidighet, mindre 

mangfold, færre frivillige, dårligere folkehelse og mindre integrering. Flere idrettslag kvier seg 

allerede for å arrangere konkurranser, fordi rollen som arbeidsgiver oppleves komplisert og svært 

ressurskrevende.  

 

Vern av frivilligheten 

Norsk idretts visjon er «Idrettsglede for alle». I Idrettspolitisk dokument har idretten erklært at den 

ønsker å «modernisere organisasjonen slik at det skal være enklere å delta». Idretten har også 

erklært at den skal jobbe for å «redusere økonomiske hindringer for å delta». Vi frykter at 

frivilligheten svekkes kraftig når mor og far som påtar seg verv i idrettslaget plutselig står med 

arbeidsgiveransvar for en rekke dommere og frivillige.  Vi frykter at enda flere blir stående på 

sidelinjen når utgiftene økes og kravene til oss som frivillige blir høyere og vanskeligere å innfri.  

 

http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Uttalelser/Prinsipputtalelser/presisering-i-brosjyren-skatt-for-frivillige-og-ideelle-organisasjoner--kravene-til-beregningsenhet-for-grensebelopene-for-skatteplikt-og-plikt-til-a-betale-arbeidsgiveravgift/


Forslag til løsning: 

Vi legger fram 5 ulike forslag til løsning som idretten og politikere kan vurdere. Vi ønsker enkle og 

klare forståelser som gir idretten gode vilkår og mulighet til å overholde og håndtere regelverket. 

Forslag 1: Alle honorar under fribeløpet på kroner 10.000,- behandles separat og holdes utenfor 

totalbeløpet, slik at plikt til å betale skatt og arbeidsgiveravgift for de små honorarene unngås. Dette 

gjør arbeidet enklest for alle.  

Forslag 2: Øke grensebeløpene slik at idrettslagene får et større handlingsrom uten 

arbeidsgiverplikter. 

Forslag 3: Reversere den nye regelforståelsen til slik den opprinnelig var. 

Forslag 4: Alle utgifter til dommere administreres av særforbund/krets/region. Idrettslagene synes 

det er urimelig og lite hensiktsmessig at idrettslagene tar ansvar for dommerne, som i de fleste 

tilfeller er satt opp av forbund/krets/region. Forbund/krets/region sitter med alle opplysningene for 

hver enkelt dommer allerede, og det er naturlig at de holder regnskap med dommerne og deres 

godtgjørelse. Utfordringen kan være at alle idrettene ikke har mulighet til dette. 

Forslag 5: Dommerutgiftene inkluderes i påmeldingen til aktiviteten/serien. Deretter likt som i 

forslag 4 med forbund/krets/region med arbeidsgiveransvar. Kan vi få en felles ordning for alle 

forbund?  

 

Konklusjon: 

Vi som representerer idrettslag vil med dette oppropet presse på politikere, idrettsbevegelsen og alle 

som er opptatt av idretten til å se konsekvensene av denne nye regelforståelsen. Hvis dette blir 

gjeldende fra 01.01.2018 frykter vi store negative konsekvenser. Idretten er Norges største frivillige 

organisasjon og sammen kan vi få endret denne nye forståelsen slik at det igjen kan være enkelt og å 

delta uavhengig av privatøkonomi, og at man kan jobbe frivillig uten spesialkompetanse. Alternativet 

er at idrettslagene må kjøpe denne spesialkompetansen.  
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