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Idrettstinget 2015
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Alle barn og unge skal kunne delta i idrett, uavhengig av økonomi. 
Idrettstinget vil redusere økonomiske hindringer for deltakelse. 

Idrettsglede for alle er norsk idretts visjon. Idretten skaper 
tilhørighet, livslange vennskap og er utviklende for kropp og sinn. 
Ingen skal måtte stå utenfor. 

Norsk idrett vil begrense kostnadene til trening og konkurranser og 
arbeide for gratis bruk av offentlige idrettsanlegg for barn og ungdom. 
Konkurransetilbudet skal gjøres enkelt og rimelig. Bruk av kostbart 
utstyr skal begrenses for barn og unge. Idrettslagene må tilrettelegge 
for gjenbruk og utlån av utstyr. 

Sammen skal vi finne gode løsninger som sikrer barn og unges 
deltakelse i idrett. 

Idrettsglede for alle, ikke bare 

for dem som har råd!
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For å skape attraktive og inkluderende idrettsmiljøer er det 
viktig med tilgang til gode og moderne idrettsanlegg.

Stadig flere idrettslag påtar seg ansvaret for å bygge disse 
anleggene. Dette innebærer et stort økonomisk løft for lagene.

I 2014 fikk idrettslagene full momskompensasjon ved bygging 
av idrettsanlegg. I år mangler det foreløpig 60 millioner 
kroner. Denne ekstra regningen kan ikke belastes idrettslagene 
og frivilligheten.

Idrettstinget forventer at et samlet storting sikrer idrettslagene 
full momskompensasjon.

Idrettslagene fortjener full 

momskompensasjon
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Rammen til idretten har økt med over en milliard 

kroner i tingperioden

Av dette:

750 millioner kroner til lokalidretten
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Anleggsutfordringer - etterslep

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Antall 

Søknader
2 165 2 100 2 124 2 128 2027 2 114 2 222 3029 3281

Søknadssum 2 339 2 398 2 609 2 575 2 644 2 763 2 904 3306 3874

Disponible 

midler
551 563 8521 613 623 638 682 861 1059

Etterslep 1 788 1 835 1 757 1 962 2021 2126 2221 2445 2815

Ventetid  

utbetaling
3,2 3,3 2,1 3,2 3,2 3,3 3,3 2,8 2,7

1) Inkluderer 250 millioner kroner i sysselsettingsmidler

• Tallene omfatter både idretts- og nærmiljøanlegg fra 2014. Før 2014 kun idrettsanlegg.
• Fra 2014 har fylkeskommunene  fått en felles tildeling til idretts- og nærmiljøanlegg, mens 

de tidligere mottok to separate beløp      
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Utredning av lisenssystem

• Regjeringserklæring

• Rambøllrapporten

• Reduksjon i overføringene ved innføring 
av en lisensmodell for sportspill og online 
kasinoer

• Store tap for overskuddsmottakerne og 
samfunnet ved innføring av et 
lisenssystem også på lotteridelen av Norsk 
Tippings virksomhet
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«Omfanget av problemer knyttet til 
pengespill i Norge er lavere enn 
gjennomsnittet fra tidligere 
internasjonale 
befolkningsundersøkelser …»

• Enerettsmodellen best også på dette 
området

Pengespillproblemer



NIF rapport

• Vurderer enerettsmodellen opp mot et 
lisenssystem

• Dagens system gir årlig rundt 5 milliarder 
kroner til gode formål

• Nordmenn spiller for rundt 1 milliard 
kroner* hos utenlandske spillselskaper –
inntektspotensial fra de utenlandske 
selskapene er kun i overkant av 100 
millioner kroner

* Kilde Lotteri og stiftelsestilsynet
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• 62 % av netto omsetning (innsats minus premier) hos Norsk Tipping 
går til gode formål – en lisensmodell vil trolig gi 15 %

• Enerettsmodellen gir fire ganger så mye penger til 
overskuddsmottakerne som en lisensmodell

Enerettsmodell vs. lisenssystem

62 %

38 %

Fordeling av nettoomsetning
Enerettsmodellen - Norsk Tipping

Til formålene Drift



Side 23

Idrettstinget ønsker å bevare og styrke enerettsmodellen fordi denne 
genererer mer penger til norsk idrett og frivillighet enn noen annen 
modell, og fordi Norsk Tipping arbeider svært godt med forebygging 
av spillavhengighet.  

Det er avgjørende for Norges største barne- og ungdomsorganisasjon 
at vi er finansiert på en etisk god og ansvarlig måte. Enerettsmodellen 
og Norsk Tipping sørger for dette.

I tråd med våre verdier deltar norsk idrett i en nasjonal allianse som 
arbeider mot spillavhengighet.

Idrettstinget er i mot at det åpnes for nye lotterier og pengespill i 
konkurranse med dagens spill.

Norsk idrett sier fortsatt ja til Norsk Tipping og en ansvarlig 
pengespillpolitikk. 

FORSVAR ENERETTSMODELLEN OG 

NORSK TIPPING
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Idrettspolitisk dokument 2015 – 2019 

programerklæring
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Idrettspolitisk dokument 2015 – 2019 

programerklæring
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0,5 % av statsbudsjettet

0,5 %

1,0 %
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• Flytter risikoen ved pengespillpolitikken fra idretten til staten

• Tilskuddet til idretten blir uavhengig av Norsk Tippings utvikling

• Fortsatt støtte til enerettsmodellen
• Sosialt forsvarlig spill

• Kampfiksing

Forslag målsetting 0,5 % av 

statsbudsjettet
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Idrettsmål
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Nytt idrettsstyre


