
Post 82: Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg 
1. Idrettsforbundet er skuffet over at det ikke legges opp til full kompensasjon. Det 
gir færre anlegg, og etterlater idrettslag med sviktende økonomi, som følge av 
manglende momskompensasjon. 
Derfor ønsker NIF en styrking av ordningen på 75 millioner kroner for 2015. 
 
«Høyres stortingsgruppe sender en bestilling på 50 mill til kulturministeren, pengene 
skal gå til 300 uheldige Il landet rundt. 
Om alle skal få full momskompensasjon må totalsummen være 114 mill. Det 
innebærer snaut 50 nye mill fra Kulturdepartementet når statsbudsjettet for 2014 
skal salderes mot slutten av året. Uttaler Høyres kulturpolitiske talsmann Svein 
Harberg» 
 



Et anleggsløft 
 
Debatten, som har gått i forbindelse med et ev. OL og Paralympics i Oslo 2022, har ikke 
bare avdekket at det er et skrikende behov for anlegg i hele landet, men også en bred 
politisk enighet om å gjøre noe med denne situasjonen. 
Norges idrettsforbund utfordrer Stortinget til årlig å sette av et betydelig tilskudd over 
statsbudsjettet til bygging av idrettsanlegg over hele landet. Idrettsforbundet vil bidra til å 
forme ut en slik ordning.  
Etterslepet er summen som er innvilget fra spillemidlene, men som det ikke er ressurser i 
ordningen til å dekke. Andelen spillemidler idrettsanlegg er langt under det som var måltall 
ved etableringen av ordningen, 20 % i stedet for 33 %.  



Én milliard hvert år til idrettsanlegg over statsbudsjettet  
Idrettsstyret har i dag vedtatt at det skal jobbes for at det skal bevilges én milliard 
over statsbudsjettet til idrettsanlegg landet rundt hvert år i perioden 2015 til 2022. 
- NIF går nå i bresjen for tidenes løft for å få bygget flere idrettsanlegg over hele 

landet. Etterslepet må bort i løpet av kort tid. Vi merker oss med stor glede at 
en rekke politikere lokalt, regionalt og nasjonalt under OL/PL 2022-prosessen 
påpekte nettopp dette behovet.  

- Vi tar derfor det politiske Norge på alvor og utfordrer dem til å prioritere 
tidenes idrettsanleggsløft for å styrke arbeidet for å skape et mer aktivt og 
helsefrembringende Norge. 

Norsk idrett på lokalt, fylkeskommunalt og sentralt nivå vil nå mobilisere kraftfullt 
inn mot neste års statsbudsjett, og anleggsløftet vil bli en sentral kampsak for norsk 
idrett i forbindelse med neste års kommune- og fylkestingsvalg. 
- Vi har en klar forventning til at våre politikere nå står ved de lovnader som kom til 
uttrykk under OL/PL 2022-prosessen. Anleggsløftet skal komme hele landet til 
gode, og må tilleggsfinansieres over statsbudsjettet - utover de ordinære 
spillemidlene. Idrettsbevegelsen skal være en aktiv og positiv bidragsyter i det som 
skal bli et historisk anleggsløft i alle landets fylker, avslutter Rognlien 



Evalueringsutvalg – OL/PL 2022 
 
Leder Oddvar Johan Jensen Idrettsstyret 
Paralympisk-utøver Birgit Skarstein  
Fotballpresident Yngve Hallén  
Ishockeypresident Gerhard Nilsen  
Leder i Oppland Idrettskrets Berit Brørby 
Leder i Finnmark idrettskrets May Bente Eriksen   
Tidligere langrennsjef i FIS Odd Martinsen 
Journalist og forfatter Otto Ulseth 



Helsefremmende arbeid og fysisk aktivitet 

Idrettsforbundet har registrert at midler som tidligere lå under 
Helsedepartementets proposisjon, kap719 – Annet folkehelsearbeid – er flyttet til 
Klima- og miljødepartementets proposisjon, kap 1420, post 78 – Friluftsformål. 
Idrettsorganisasjonen er bekymret for at formålet her, dvs. lokalt arbeid for å 
styrke helsefremmende folkehelsetiltak i regi av idrettslag, skal forsvinne. 

Staten må bidra til å få på plass et tverrsektorielt samarbeid om å få flere 
mennesker fysisk aktive. 
Dette må også få konsekvenser ned på fylkeskommunalt og kommunalt nivå 
gjennom tverretatlig samarbeid. Idrettens nytteverdi treffer midt i 
samhandlingsreformens kjernemål. 



 
 
 
 
Idrettsråd 
Pr. i dag finnes det idrettsråd i ca 360 av landets kommuner. Idrettsrådene er 
idrettslagenes fellesorgan inn mot kommunale myndigheter. Et velfungerende 
idrettsråd er en god støttespiller for kommunene når det gjelder koordinering av 
lokalidrettens ønsker og behov. 
Idrettsforbundet mener det er meget viktig at kommunene prioriterer 
økonomisk støtte til idrettsrådenes daglige virksomhet, slik at disse kan ivareta 
og utvikle sin rolle som støttespiller for kommunene i deres idretts- og 
anleggspolitikk, og samtidig være organisatorisk uavhengige av kommunen og på 
den måten være en kritisk venn i spørsmål som omhandler idrett og fysisk 
aktivitet i lokalsamfunnene. 
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