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• Vedtatt på idrettstinget i 
juni 2015

• Idrettsmål

• Medlemsutvikling

• Resultater

• Organisasjonsmål

• Mål for støtteprosessene

Idrettsglede for alle
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Organisasjonsmål
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• Etterslepet har økt med 730 millioner kroner på fire år

• Etterslepet økte også i 2015 til tross for rekordstor 
utbetaling

• Endringen av tippenøkkelen er ferdig gjennomført

• Ventetid på utbetaling snaut 3 år – vil trolig vokse igjen

Etterslep
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• Minimum en milliard kroner i året til 
idrettsanlegg over statsbudsjettet 

• De samlede statlige bevilgningene til idretten i 
form av spillemidler og midler over statsbudsjettet 
skal økes gradvis gjennom et «Idrettsløft» til 0,5 
prosent av statsbudsjettet

Idrettsløftet - anleggsmål
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Tilskuddsprosent
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• Spillemidlenes andel av finansieringen økes til 30 
prosent

Anleggsmål 
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Tilskuddsprosent per 

anleggskategori

Stor variasjon i spillemiddelandel – lave relative tilskudd til dyre anlegg 
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• Nasjonalanleggsordningen utvides til flere idretter og 
kostnaden flyttes til statsbudsjettet

• Bygg tilleggsarealer til idrettshallene for å skaffe plass til 
idretter som ikke trenger en stor hall

• Bruken av offentlige idrettsanlegg bør være gratis for barn 
og unge, og idrettslagseide anlegg bør få støtte

• Fylkeskommunene inviteres til å ta et større ansvar for 
utvikling av interkommunale anlegg

Anleggsmål
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• Idrettsanlegg skal være tilgjengelige for idretten 
hele året

• Vedlikehold og oppgraderinger av nasjonalanlegg, 
og særlig kostnadskrevende anlegg, finansieres 
over statsbudsjettet

• Campus Sognsvann påbegynnes – satsing på 
regionale kompetansesentra/toppidrettssentra 
styrkes

Anleggsmål
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• Enerettsmodellen og Norsk Tippings rammevilkår 
skal forsvares

• Det må føres en ansvarlig pengespillpolitikk som 
minimerer faren for spillavhengighet

• Frivilligheten må få kompensert all betalt 
merverdiavgift

• Økte bevilgninger til toppidretten

• Økte bevilgninger til voksenidretten

• Dobling av lokale aktivitetsmidlene (LAM)

Finansiering - idrettsløftet



Side 13 5 milliarder kroner til gode formål
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Det danske pengespillmarkedet

• Svak vekst (som i Norge)
• Endring av spillemønster

• Sportsspill og onlinekasino øker – nær dobling fra 2011
• Lotteriomsetningen er redusert med 17 prosent fra 2011
• Fall også i resten av markedet
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Risikospill - Swelogs
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«Samtaler om kasinospill, og særlig fra 
utenlandske tilbydere, dominerer 
samtalene ved Hjelpelinjen.»

Problemspilling – tall fra Norge
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«Av samtalene om kasinospill 
er Norsk Tipping alene nevnt 
som tilbyder i 3 prosent av 
kasinosamtalene. I 14 prosent 
av samtalene nevnes både 
Norsk Tipping og utenlandske 
operatører. I 81 prosent av 
kasinosamtalene nevnes 
utelukkende utenlandske 
spilltilbydere.»

Hjelpelinjen – tall fra Norge
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«Omfanget av problemer 
knyttet til pengespill i 
Norge er lavere enn 
gjennomsnittet fra tidligere 
internasjonale 
befolkningsundersøkelser 
…»

Pengespillproblemer
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• Erfaringene fra Danmark viser at innføring av et 
lisenssystem for internettkasinoer og for 
sportsspill vil føre til en vridning av spillingen fra 
harmløse lotterier til spill med et høyere 
risikopotensial – konsekvensen blir mer 
problemspillingen

Fare for økte spilleproblemer
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• Kapittel 1.6 Konklusjoner

Det vil være mulig ved en lisensordning å ha et 
strengere ansvarsregime i Norge enn i Danmark. 
Dette vil imidlertid kreve lavere beskatning av 
spillselskapenes netto omsetning for å opprettholde 
markedets attraktivitet for potensielle lisenshavere. 

Rambøllrapporten
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• Kapittel 4.6.1 Fra uregulerte til regulerte aktører

Dersom de uregulerte pengespillaktørene skal 
forholde seg til et helt sammenfallende 
ansvarlighetsregime som Norsk Tipping, er det 
Rambølls vurdering at dette vil ha så stor 
påvirkning på potensielle inntekter at de ikke vil 
finne markedet interessant, og dermed velge og stå 
utenfor det regulerte markedet.

Rambøll rapporten
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• Avgiftssats = 15 % utfra ønsket ansvarlighetsregime

(20 % i Danmark)

• 15 % i avgift av 1,2 milliarder kroner og en 
kanaliseringseffekt på 70 % gir 125 millioner kroner 
i bidrag fra de utenlandske selskapene

• 2 - 3 prosent av hva som generes i dag

Lisensordning – inntektspotensial 

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

• Flytting av en krone i netto omsetning fra lotterier til kasino 
reduserer overføringene til frivilligheten med nesten 50 øre

• Hvorfor akseptere at selskapene skal sitte igjen med 85 % av 
netto omsetning når NT kun trenger under 40 prosent?

Enerettsmodell vs Lisenssystem
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• En 17 prosent reduksjon av lotteri omsetningen i 
Norge tilsvarer reduksjon på 850 millioner kroner

• Å flytte denne til 15 prosent regime vil gi et tap på 
cirka 400 millioner kroner for frivilligheten

• Hvis en antar at NT beholder 33 prosent av denne 
omsetningen og at NT fortsetter å generere over 
60 prosent til gode formål reduseres tapet til 275 
millioner kroner

Endret spillemønster
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Bidrag utenlandske 125 mill. kroner

Vridning av spill fra lotterier - 275 mill. kroner

Økte reklamekostnader NT - 300 mill.kroner

Resultat NT segmentet - 450 mill. kroner

Reduksjon for Rikstoto og andre 50 mill. kroner?

Totalt tap for frivilligheten blir rundt 500 millioner 
kroner i året

Økonomisk resultat
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• Innføring av et lisensregime vil etter NIFs mening 
føre til:

• Økt problemspilling og flere spilleavhengige

• Lavere inntekter totalt sett

Konklusjon
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• En vellykket pengespillpolitikk må ta 
utgangspunkt i spillernes ønsker og behov

• Styrk enerettsmodellen

• La Norsk Tipping i større grad ta opp 
konkurransen med de utenlandske selskapene

• Potensial for redusert «utenlandsspilling» gir 
store inntektsmuligheter for frivilligheten

• En tredjedel av utenlandsspillingen (400 millioner 
kroner) som hentes hjem vil gi cirka 250 millioner 
kroner til gode formål 

Et offensivt alternativ


