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Norges Skøyteforbund, NSF, viser til invitasjon av 25.01.2021 fra NIF til særforbund og 

idrettskretser til å komme med innspill til Kulturdepartementets (KUD) årlige «Bestemmelser om 

tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet». 

Is og skøyteanlegg er anlegg for lavterskel aktivitet samtidig som det er velegnet for rekruttering av 

barn og unge med interesse og talent for å utvikle seg sportslig. Dette er et viktig perspektiv i 

folkehelsesammenheng. Denne vinteren har det i lange perioder vært uvanlige lange kuldeperioder 

som har bragt alle kategorier av folket til skøyteis over hele landet. Dette viser hvilken posisjon 

skøyteaktivitet og skøyteidrett har i Norge. Vi vet samtidig at nåværende og framtidig vinterklima i 

Norge ikke vil kunne tilby den norske befolkning naturis i det omfang og behov som er observert 

denne vinteren. For å ta vare på verdien skøytesport innebærer for nevnte folkehelse, rekruttering 

og breddeaktivitet, er utbygging av alle typer kunstisflater over hele landet nødvendig. 

NSF har som mål at det skal være minst ett fullskala konkurranseanlegg for skøytesport i hvert 

fylke. Lavterskel kunstisflater spredt rundt i lokalsamfunn vil ha god folkehelseeffekt og gi grunnlag 

for rekruttering. Erfaringstall fra utlandet bekrefter dette. Eksempelvis er utbygging av ishaller i 

Sverige en helt annen enn i Norge, på tross av en folkemengde som er dobbel så stor som vår. Mens 

vi i Norge har ca 55 ishaller, har Sverige til sammenlikning om lag 370 ishaller. Klima i Norge og 

Sverige er sammenliknbart. 

Gjennom flere år er det fastslått både fra NIF og KUD at etterslepet for is- og skøyteanlegg er særlig 

stort. Dette dokumenteres på nytt i utkastet til NIFs innspill til KUD i den grafiske framstillingen av 

«Godkjent søknadsbeløp i prosent av anleggskostnad». Is- og skøyteanlegg ligger med lavest andel 

på 17%, det samme som svømme- og stupeanlegg. 

Idrettstinget vedtok i 2019 blant annet at «Alle anlegg skal ha en tilskuddssats som tilsvarer 

minimum 25% av normal anleggskostnad for anleggstypen». Is- og skøyteanlegg ligger langt under 

dette nivået. Is- og skøyteanlegg er kategorisert som kostnadskrevende anlegg. KUD hadde fram til 

2019 en egen pott for denne type anlegg, Programsatsingsmidler, som ble tildelt anleggsprosjekter 

som manglet toppfinansiering for å kunne bli realisert. Da denne ordningen ble fjernet av KUD, fikk 

det konsekvenser for finansieringen av blant annet et kunstisprosjekt i Lærdal, daværende Sogn og 

Fjordane fylke. KUD hevdet at flere bevilgede midler ble stående ubenyttet, noe hverken Norges 

Bandyforbund eller NSF kjenner seg igjen i. Våre forbund kjenner ikke til at prosjekter ikke blir 

gjennomført når finansieringen er på plass. Det er anlegg som kan benyttes til både bandy og 



 
 

 

 

hurtigløp som i stor grad er relevante for å nyttiggjøre seg en pott som KUD hadde for dette 

formålet. 

NSF merker seg at NIF ikke endrer satsene for isanlegg i forhold til fjorårets innspill. Dette er vi ikke 

enig med NIF i. Det er foreslått at Regjeringen setter av 1,2 Mrd. NOK til et anleggspolitisk program 

for årene 2021 til 2026. For 2021 foreslås det avsatt 200 Mill.NOK. NSF ønsker at NIF arbeider for at 

de anleggskategorier som ligger under 25% av godkjent søknadsbeløp i forhold til total 

anleggskostnad prioriteres. Her ligger is- og skøyteanlegg svakest på 17%, og tempo for å dekke 

etterslepet må økes. 

Norge har i dag ingen fungerende kunstfrosne hurtigløps skøyteanlegg nord for Trondheim. Dette 

etterslepet må dekkes. Det er heller ingen ishaller mellom Bergen og Trondheim for 

kunstløp/kortbane/ishockey.    

NSF støtter for øvrig NIF sitt forslag til innspill, spesielt de 4 punkter under «Norsk idrett skal 

arbeide for:». NSF minner i den forbindelse om en høringsuttalselse som isidrettene samlet sendte 

til NIF 01.12.2018 om idrettsklubbenes utfordringer med mellomfinansiering i påvente av forsinket 

utbetaling av spillemidler og momskompensasjon. Dette er fortsatt en problemstilling som har 

betydning for anleggsutviklingen. 
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