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Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komit (NIF) viser til høringsbrev fra
Kulturdepartementet (KUD) av 26.01.2010 vedr. forslag til nye kriterier for fordeling av
spillemidler til idrettsanlegg med opprinnelig høringsfrist 15.03.2010, samt til brev fra KUD
til NIF av 10.03.2010, hvor NIF meddeles at fristen er utsatt til 01.05.2010. NIF har meddelt
KUD at vi ville måtte levere vårt høringssvar primo uke 18, grunnet behandlingstakten i egen
organisasjon i denne saken.

NIF har valgt å sende det ovennevnte forslaget ut på en høring i idrettsorganisasjonen
(til særforbundene og idrettskretsene). NIF velger å vedlegge alle mottatte høringsinnspill
dette brev.
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NIF vil innledningsvis bemerke at vi ser positivt på at de angjeldene kriteriene for fordeling
av spillemidler til idrettsanlegg gjennomgås og diskuteres. Dette er med på å styrke
bevissthets- og kunnskapsnivået om disse sentrale kriteriene spesielt, og ordningen med
spillemidler til idrettsanlegg generelt, i idrettsorganisasjonen.

De foreslåtte endringene i fordelingskriteriene, som den administrative arbeidsgruppen har
kommet frem til, berører sentrale momenter hva gjelder grunnlaget for den regionale,
spillemiddelrelaterte idrettsanleggsfinansieringen. NIF vurderer det slik at endringsforslagene
i høyeste grad er av idrettspolitisk karakter. I den forbindelse vil NIF peke på følgende
prosesser som har eller vil ha politiske implikasjoner for idrettens overordnede
anleggspolitikk:

• NIFs påstartede arbeid med en helhetlig anleggspolitisk handlingsplan for norsk idrett.
• Arbeidet med et nytt Idrettspolitisk Dokument for perioden 2011-2015.
• NIFs arbeid for en endring av tippenøkkelen (jamfør informasjon gitt i møtet mellom

NIF, KUD og Finansdepartementet 22.04.2010).
• Hvilken innretning KUD selv vil velge for et evt. nytt anleggspolitisk program utover

2010..
• Endelig størrelse på posten i statsbudsjettet, som omhandler momskompensasjon for

idrettslag som bygger idrettsanlegg.



For NIF er det viktig å se alle disse prosessene, inkl. evt. endringer av kriterier for tildeling av
spillemidler til fylkene, i en overordnet anleggspolitisk helhet.

NIF anbefaler derfor overfor KUD at evt. endringer på kriterier for tildeling av spillemidler
til fylkene ikke igangsettes før dette er grundigere drøftet mellom NIF og KUD, og at de
ovennevnte prosessene er avklart. NIF foreslår derfor at det nedsettes en arbeidsgruppe, på
politisk nivå, som diskuterer de spørsmål som belyses i rapporten fra den administrative
arbeidsgruppen vedr. kriterier for tildeling av spillemidler til fylkene. NIF anbefaler derved
overfor KUD at evt. endringer på dette området tidligst vil være aktuelt fra og med
01.01.2012. Dette også sett i lys av de divergerende innspill organisasjonen selv har gitt vedr.
denne høringen, som NIF mener det er riktig å ta med videre inn i en politisk arbeidsgruppe.

Med vennlig hilsen
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