Høringer februar 2018
NIF har i løpet av to uker sendt fire saker på høring i organisasjonen. Det ville vært en fordel om NIFs
avdelinger hadde koordinert forvaltningen av høringer slik at de kunne vært distribuert med større
spredning i tid.
SFF har gjennomført en administrativ gjennomgang av høringsdokumentene. Gjennomgangen er
foretatt for å etablere et grunnlag som kan benyttes av de særforbund som ønsker det i sine innspill
til NIF. Særforbundene står fritt til å bruke innhold i dette grunnlagsdokumentet fritt og slik de selv
ønsker i egne høringsinnspill.

1. Innspill til Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2018
Høringsdokumentet ble distribuert av NIF 31. januar. Frist for innspill er satt til 12. mars. Det
avholdes et innspillsmøte 8. mars.
NIF foreslår i høringsdokumentet å oversende til KUD forslag til endringer spillemiddelsatser for
enkelte anleggstyper som ble foreslått også i 2017 men som ikke ble etterkommet. Det fremstår som
riktig å justere maksimalsatser for kostnadskrevende anlegg hvor finansiering ofte er den aller største
begrensningen. SFF har foretatt en gjennomgang av utviklingen i satsene for de aktuelle
anleggstypene, og ser at det kan være behov for å vurdere utviklingen i tilskuddssatsene i en større
bredde og med større grad av helhet:
Anleggstype

Tennishaller med to baner
Idrettshus - klubbhus
Aktivitetssal minimum 250 kvm
Aktivitetssal minimum 500 kvm
Idrettshall (45m x 25m)
Idrettshall (45m x 25m) 9 m takh.
Friidrettshall med min. 9 m takh.
Turnanlegg – basishall (25m x 20m)
Turnanlegg – basishall (44m x 23m)
Friidrettsanl. (fastd/naturgr fotball)
Isanlegg – bandybane
Isanlegg – bandy og hurtigløpsb.
Isanlegg – curlinghall med 4 baner
Isanlegg – ishall
Svømmeb. 25m x 12,5m inkl. gard.
Svømmeb. 25m x 15,5m inkl. gard.

Dagens
sats

Forslag ny
sats 2018

5 mill kr
1 mill kr
1,2 mill kr
2,4 mill kr
10 mill kr
11 mill kr
12 mill kr
4 mill kr
8 mill kr
3 mill kr
8 mill kr
12 mill kr
9 mill kr
15 mill kr
17 mill kr
21 mill kr

6 mill kr
2 mill kr
2 mill kr
5 mill kr
12 mill kr
16 mill kr
16 mill kr
6 mill kr
9 mill kr
5 mill kr
10 mill kr
15 mill kr
10 mill kr
18 mill kr
20 mill kr
25 mill kr

Sats i 2008

Økning i
sats 20082018
1,2 mill kr 4,8 mill kr
0,7 mill kr 1,3 mill kr
7 mill kr
9 mill kr
2,5 mill kr 3,5 mill kr
Særs.vurd.
2,2 mill kr 2,8 mill kr
4 mill kr
6 mill kr
6,5 mill kr 8,5 mill kr
3,5 mill kr 6,5 mill kr
6 mill kr 12 mill kr
10 mill kr 10 mill kr
12 mill kr 13 mill kr

Økning
20082018 i %
400 %
186 %

129 %
140 %
127 %
150 %
131 %
185 %
200 %
100 %
108 %

Et sentralt spørsmål er hvilke mål og hvilket faktagrunnlag NIF har lagt til grunn for disse forslagene
og evt. forslag i perioden om økte tilskuddssatser for andre anleggstyper.
SFF har ingen merknader til øvrige forslag beskrevet i NIFs høringsdokument.

2. Høring – revisjon av World Anti-Doping Code (WADC)
Høringsdokumentet ble distribuert av NIF 7. februar. Frist for innspill er satt til 2. mars. Det ble
avholdt et høringsmøte 8. februar, og det avholdes et nytt møte 8. mars.
Høringsdokumentet gjelder en revisjon av Wada-koden som Wada har satt i gang og som varer frem
til 31. mars. Endringene vil bli vedtatt i Wada høsten 2019 med virkning fra 1. januar 2021. NIF
ønsker innspill fra organisasjonen før NIFs innspill besluttes.
I høringsdokumentet reises flere helt fundamentale og prinsipielle problemstillinger, og helt
grunnleggende spørsmål om det internasjonale anti-dopingarbeidet tas opp så som ansvarsdeling,
organisering, felles saksbehandlingsregler og -prosedyrer internasjonalt, rettergang og dommere,
skyldspørsmål, sanksjoner/straff mv.
Det er trolig krevende for det enkelte særforbund på egen hånd å ta stilling til spørsmål om det
internasjonale antidopingarbeidet som er så grunnleggende som disse. Her kunne man med fordel
ha arrangert en bredt anlagt konferanse slik at særforbundene kunne fått mulighet til å diskutere
disse spørsmålene med flere sider belyst av forskjellige fagområder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Juridiske eksperter, både i NIF og utenfor
Internasjonale antidoping eksperter (norske)
Eksperter innenfor antidopingarbeid fra andre land
Medisinske eksperter
Forskere/fagekspertise innenfor antidopingarbeidet
Bidragsytere med faglig grunnlag innenfor verdispørsmål
Antidoping Norge
NIH
Mv..

For de fleste særforbunds vedkommende trenger man trolig en så bred belysning av de
grunnleggende spørsmål som reises i høringen for å kunne være i stand til å ta stilling til dem. Det
ville utvilsomt også være slik at man med en eller flere konferanser av denne typen kunne samlet
norsk idrett bedre om en felles linje, noe som i tilfelle utvilsomt ville ha vært av stor verdi.
SFF har ikke tilstrekkelig kompetanse til å kunne gi råd mht hva svaret på de mange spørsmål NIF
stiller i høringsdokumentet bør være.

3. Høring – Endringer i regelverk om momskompensasjon (varer og tjenester)
Høringsdokumentet ble distribuert av NIF 12/13. februar. Frist for innspill er satt til 7. mars. Det blir
avholdt et innspillsmøte 5. februar. Høringsfrist til KUD er 12. mars.
Det foreslås endringer for å treffe bedre med tildelingen, samtidig som søkeprosessen beholder sitt
enkle preg. Det legges derfor fortsatt opp til søknad på bakgrunn av omsetning, men med en
justering på satsene slik at man får 8 % for omsetning opp til 5 millioner, og 6 % for det
overskytende. Dagens ordning gir 7 % flatt. Endringsforslaget innebærer en styrking av ordningen
for organisasjonsledd med omsetning på inntil 10 mill. kr., og en svekkelse av ordning for
organisasjonsledd med omsetning større enn 10 mill. kr.

KUD opplyser at det ikke er foretatt beregninger for å belyse spørsmålet om de foreslåtte endringer
vil føre til at søkegrunnlaget for mva-kompensasjon vil øke. Som NIF er inne på, vil det trolig skje. Det
gjør at arbeidet med å få øket rammen for mva-kompensasjon nå blir enda viktigere.
NIF legger opp til å støtte forslagene fra KUD unntatt for forslag som er listet under. Dette fremstår
som fornuftig.
•
•
•

Tydeligere krav til AS om å dokumentere frivillig innsats
Utvidelse av fradrag for kostnader i utlandet og kostnader til utleie i egen organisasjon
Endringer av regelverket vedrørende virksomheter som driver økonomisk aktivitet som kan
være i konkurranse med virksomheter som ikke er kompensasjonsberettiget.

4. Høring – Anonymisering og lagring av personinformasjon
Høringsdokumentet ble distribuert av NIF 5. februar. Frist for innspill er satt til 27. februar.
Det er varslet at det 25 mai 2018 innføres ny lov om personopplysninger i Norge. NIF har i den
sammenheng utarbeidet dokumentene Anonymisering og Lagring av historisk personinformasjon
som når vedtatt vil inngå i senere oppdatering av Norm for personvern og informasjonssikkerhet i
idretten.

a. Pseudonymisering av persondata
Dokumentet beskriver hvilke persondata idretten har behov for å ivareta for å kunne gjøre
nødvendige statistiske analyser i egen og andres fremtidige forskning. Og hvilke persondata som bør
slettes.
NIF lister hvilke opplysninger om et medlem som man mener skal bevares, og hvilke som børs slettes.
Det anføres at informasjon som bevares anonymiseres eller pseudonymiseres (er forklart i
dokumentet) slik at det vil være tilgjengelig for forskning uten å kunne spores til en enkeltperson.
Videre listes data ut over de sentrale personopplysningene nevnt over som det kan være behov for å
bevare av andre grunner enn forskning, og som det bør være mulig å knytte til enkeltpersoner f eks
ved gjeninnmelding. Eksempler på dette er handicap i golf, andre kompetanse- ferdighetsbevis mv.
Videre informasjon om roller og opparbeidet kompetanse i idretten.
De enkelte særforbund bør selv vurdere om det er en spesiell type informasjon om
utøvere/medlemmer i egen idrett som det er grunner til å bevare.

b. Personopplysninger med arkivformål i allmenhetens interesse
Dokumentet beskriver persondata som idretten bør ivareta ut fra hva som objektivt vurderes som
arkivverdig, og det er ment å tjene som en felles veileder for særidrettene.
Type informasjon som beskrives som arkivverdig er
•
•

Resultater på et høyt nasjonalt/internasjonalt nivå (relevante typer konkurranser er listet)
Roller og verv (type roller er listet i dokumentet)

Hvilken type informasjon som skal lagres for aktuelle konkurranser/utøvere/personer i relevante verv
er også listet i dokumentet.

