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HØRING – FORSLAG OM UTVIDET MERVERDIAVGIFTSPLIKT PÅ KULTUR- OG
IDRETTSOMRÅDET

Studentsamskipnaden i Bodø (SSiB) vil takke for invitasjonen og anledningen til å avgi
høringsuttalelse.

SSiB har ansvaret for studentvelferden til studenter ved Høgskolen i Bodø og Politihøgskolen
avd. Bodø. En del av våre tilbud er knyttet til idrett, treningssenter og støtte av studentenes
kulturarrangementer, herunder Studentersamfunnet. Når det gjelder idrettstilbud til studenter gir
vi direkte og indirekte støtte til studentidrettslaget og vi formidler også utleie av treningstimer
gjennom vårt deleierskap i Mørkvedhallen BA. Her får studentene leie de timene vi som eier
har rettighet til. Dette er i utgangspunktet faste avtaler fra år til år og er således langsiktige
kontrakter. I tillegg kan studentene også leie lokalene til spesielle arrangementer, dvs.
korttidsleie. Tilbud om trening på treningssenter gis gjennom vårt selskap Friskhuset Mørkved
AS. Dette selskapet eier vi sammen med Friskhuset AS som driver flere treningssentre i
landsdelen. Vårt eierskap er med på å gi gode treningstilbud til studentene til en lavere pris enn
vanlig markedspris. I tillegg har studentene tilgang til andre treningssentre innefor kjeden.

Kultur
Vi mener det er positivt at unntaket for scenekunst videreføres da det vil ha betydning for
studentkulturen og Studentersamfunnet. For øvrig er vår høringsuttalelse knyttet til
idrettsområdet.

Idrett
Det er positivt at unntak for den frivillige delen av idretten videreføres, inkludert
medlemskontingenter. Dette vil ha stor betydning for studentidretten som er en viktig del av
studentenes hverdag.

I høringsnotatet sies det også følgende: ”Når det gjelder studentsamskipnadenes treningstilbud
overfor studenter vil dette vurderes nærmere opp mot fremleggelsen av en proposisjon for
Stortinget.” Vi er usikre på hva dette innebærer. Studentsamskipnadene har ulike løsninger
innen treningstilbud til studenter. Noen samskipnader har investert i egne treningsanlegg slik
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som i Bodø, noen leier kapasitet hos eksterne samarbeidspartnere og noen steder har
utdanningsinstitusjonen stilt egnede lokaler til rådighet for samskipnadens idrettstilbud til
studentene. Ved enkelte samskipnader kan treningstilbudet til studentene være basert på en
kombinasjon av forannevnte løsninger. Den løsningen vi har i Bodø innebærer at vi betraktes
som en profesjonell aktør på linje med andre kommersielle treningssentre, mens vårt eierbidrag
innebærer en lavere pris for studentene enn for andre. Dette er en løsning som er etablert med
støtte fra studentene fordi det lokalt hos oss var den beste muligheten til å gi studentene et godt
treningstilbud.

Det har de siste årene vært påpekt viktigheten av fysisk aktivitet som forebyggende helsetiltak.
Fysisk aktivitet har en udiskutabel dokumentert positiv helsemessig effekt, og det er påvist
redusert sykefravær som følge av dette. Bedre helse vil ha en positiv samfunnsøkonomisk
effekt, i tillegg til en helsegevinst for den enkelte person. Dette gjelder for store deler av
befolkningen, også for studenter. Forslaget om utvidet merverdiavgiftsplikt på trening vil føre til
økt pris på slike tjenester og for studenter som i utgangspunktet har lav kjøpekraft, vil dette
merkes særskilt. Vi vil derfor gjøre innvendinger mot innføring av merverdiavgift på trening.
Beregninger viser at prisen vil øke med i gjennomsnitt 2-3 %. Dersom merverdiavgift på trening
likevel innføres, støtter vi forslaget om en lav sats på 8 % mva, og at det innrømmes fullt fradrag
for inngående merverdiavgift.

Med vennlig hilsen

Bente Larsen
Direktør


