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Strømkompensasjonsordningen for idrett og frivillige lag 
 
Norges Idrettsforbund er glade for at regjeringen ser behovet av en bedre 
strømkompensasjonsordning for frivilligheten og nå fremmer forslag om å øke 
kompensasjonsgraden til 90%. Vi håper selvsagt at Stortinget vil slutte opp om denne 
forbedringen. Det er også positivt at regjeringen vil gjøre noe med ledetiden på utbetalinger 
da flere idrettslag melder om likviditetsutfordringer pga store strømkostnader. 
 
Men vi ønsker å adresse ytterligere to konkrete momenter: 
 
  

1. Det er ca 130 idrettslagseide anlegg som bruker gass som energikilde og som ikke er 
inkludert i ordningen. Med dagens gasspriser så er disse lagene i en svært vanskelig 
situasjon og alternativene de står overfor er en nedstenging eller en kraftig økning i 
treningsavgifter. Dette er selvsagt ikke ønskelig og vi håper at Stortinget vil se behovet 
av å inkludere dem i ordningen da det ikke er mulig å finne alternative energikilder 
for dem på kort sikt som er mer miljøvennlig. 

2. Regjeringen varslet 16. september 2022 at strømstøtten vil økes fra 80 til 90 prosent 
over 70 øre per kWt i perioden oktober-desember 2022.  Vi håper at Stortinget ser 
behovet av å beholde kompensasjonsgraden på 90% i hele perioden for 
tilskuddsordningen som er satt til og med mars 2023. Spesielt januar-mars er 
krevende energimåneder for idretten og vi ber om en utvidelse av tidshorisonten for å 
skape forutsigbarhet. Vi forutsetter også at ordningen forlenges utover mars 2023 
hvis behovet fortsatt er der. 

 
Vi håper at disse tiltakene skal være nok for å ta idrettslagene som er berørt gjennom 
krevende tider. Ettersom vi ikke vet hva vinteren vil bringe så holder vi døren åpen for at det 
kan komme situasjoner som vil kreve en ytterligere forbedring av tilskuddsordningen. Vi har 
et sterkt ønske om at Storting og regjering følger utviklingen og situasjonen nøye sammen 
med oss i frivilligheten. Det er en viktig tid framover nå som vi er i gang med gjenreisingen 
etter pandemien.  
 
Avslutningsvis så vil vi si at vi er glade for den respons, dialog og engasjement vi har møtt hos 
dere som er beslutningstakere. Vi er alle enige om at vi trenger sosiale møteplasser og vi vet 
vi trenger en fysisk aktiv befolkning.  I norsk idrett gjør vi alt vi kan for å levere på vår visjon 
“Idrettsglede for alle” hver dag og vi håper på en vinter hvor dette er mulig. 
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Med vennlig hilsen 
Norges idrettsforbund 
 

   
Berit Kjøll    Nils Einar Aas 
idrettspresident   generalsekretær 
 
 


