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Tilsvar til høringsnotat 

Forslag til ordninger om midlertidig tilskudd til frivillighets- og idrettssektoren som følge av covid-

19. 

 

Norges Bandyforbund er enig med Regjeringen i formålet for støtteordningen ref. høringsskrivet § 1 

Formål 

«Formålet med ordningen er å støtte opp under frivillighets- og idrettspolitiske mål om bred 

deltakelse og mangfold og avhjelpe sektoren gjennom den pågående covid-19-krisen gjennom å 

stimulere til aktivitet innenfor rammene av smittevernpålegg gitt av offentlige myndigheter som følge 

av covid-19.» 

En av samfunnets - og idrettens - store utfordring når smittesituasjonen tillater det, er raskt å 

reetablere den brede lokale aktiviteten i alle aldersgrupper. 

Å drifte og utvikle den brede lokale aktiviteten er idrettens primære oppgave, og utgjør det meste av 

grunnlaget for statens støtte til idretten. Det er også åpenbart at det er denne virksomheten som 

utgjør grunnlaget for idrettens bidrag til folkehelsen. Den brede lokale aktiviteten utgjør også 

grunnlaget for toppidretten og forutsetningen for mesterskap. 

Lagidrettenes brede serieaktivitet utgjør mye av volumet av den lokale aktiviteten i alle 

aldersgrupper. Lagidrettenes serieaktivitet bidrar til at omfattende aktivitet utøves i faste rammer, 

sammenhengende over tid. Dette er av stor betydning for folkehelsen.   

Påmeldingsinntektene fra hver enkelt utøver til seriene, som oftest i form av lisens, utgjør den 

økonomiske forutsetningen for drift og utvikling av denne samfunnsmessige viktige virksomheten. 

For å realisere det som blir angitt i formålet, ref. § 1, må grunnlaget for drift og utvikling av den brede 

lokale aktiviteten sikres. 

Umiddelbart framstår det som om rammene og innretningen av denne støttepakken ikke treffer godt 

i forhold til formålet og idrettens primære utfordring som pandemien har forårsaket. 

Det bør være vel så relevant å få kompensert bortfall av inntekter for påmeldingsavgiften for utøvere 

som deltar aktivt i seriespill i løpet av sesongen (lisens), som å få kompensert bortfallet av inntektene 

fra deltagerne på et stort arrangement som publikum ville gitt. 

 

 

 



Norges Bandyforbund mener at denne pakken må, i betydelig større grad, innrettes slik at de 

organisasjonene som retter sin virksomhet mot den brede lokale aktiviteten sikes økonomisk 

grunnlag får å reetablere og drive aktiviteten straks sitasjonen tillater dette. 

Med håp om å få i gang aktiviteten i løpet av sesongen har forbundet opprettholdt den 

administrative kapasiteten som er nødvendig for å drive og re-etablere den brede lokale aktiviteten. 

Dette har vært i tråd med myndighetenes ønske om at idrettsorganisasjonen opprettholder mest 

mulig aktivitet innenfor de til enhver tid gjeldende restriksjoner. 

De faste kostnadene påmeldingsinntektene var ment å dekke har derfor påløpt, mens inntektene 

grunnet myndighetenes stengning av aktiviteten, ikke er blitt betalt. 

Dette inntektsbortfallet utgjør ca. 5 millioner for Norges Bandyforbund. Tapet er av en slik størrelse 

at det vil redusere organisasjonens forutsetninger får å drifte og re-etablere den brede lokale 

aktiviteten. Dette inntektsbortfallet er forårsaket av nedstengningen av aktiviteten og skulle utgjøre 

mye av grunnlaget for videre drift av den brede lokale aktiviteten. 

Norges Bandyforbund forventer derfor at det i denne støttepakken inngår dekning av inntektstap 

som er forårsaket av myndighetenes stengning av aktiviteten, og utgjør forutsetningen for 

måloppnåelse i henhold til formålet ref. § 1. Her vil særforbundenes påmeldingsinntekter for 

lagidrettene, lisensinntektene, være av vesentlig betydning. 

Norges Bandyforbund mener at det setter myndighetenes økonomiske prioriteringer i et svært 

spesielt lys hvis store mesterskap og aktiviteten til en marginal andel av idrettens medlemmer 

prioriteres framfor den brede lokale aktiviteten hvor barn- og ungdomsaktiviteten utgjør det 

vesentligste. 
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