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BEHOV FOR KORONARELATERT BÆRUMSPAKKE 2021 FOR IDRETTEN
Bærum idrettsråd (BIR) representerer 109 idrettslag med om lag 57.000 aktive – de fleste barn og
ungdom - i flere enn 60 idretter. Idretten bidrar til folkehelse, nettverk i lokalmiljøet og er den største
frivillige bevegelse.
Idretten er takknemlig for å ha fått økonomisk hjelp gjennom 2020 for å kompensere for problemer
skapt av pandemien gjennom Statlig krisepakke 1 – 3 og Bærumspakke 1-2.
Statlig krisepakker har hjulpet mange. Noen har falt utenfor kriteriene i de statlige krisepakkene, og
disse fikk vi mulighet til å hjelpe gjennom Bærumspakke 1 - 2. Formålet med Bærumspakke 1 og 2 var
å avhjelpe idrettslag i en utfordrende tid. Kriteriene som lå til grunn for fordelingen var: Løpende
store netto faste uunngåelige kostnader, kostnader smittevernstiltak, ungdomstiltak for å hindre
frafall, bortfall av budsjetterte inntekter fratrukket kostnadsbesparelser.
I statlig krisepakke 4 får idrettslagene kun kompensert helt uunngåelige utgifter de har hatt til
arrangementer 1. halvår 2021 som er blitt avlyst/blir avlyst. I tillegg kommer en ekstra
momskompensasjon på 15% av det lagene fikk i 2020 (noe ikke alle idrettslagene våre fikk).
Tilbakemeldingene fra idrettslagene er at de lider eller forventer å få betydelige inntektsbortfall som
følge av at arrangementer (cuper o.l.) ikke kan bli arrangert, idrettslagseide haller blir ikke nyttet,
osv. For ordinære løpende inntekter som medlemskontingent og treningsavgift er situasjonen at de
enten ikke er blitt fakturert ennå grunnet pandemien eller at det er for tidlig å si hvor inntektsnivået
ender. Dette vil gi idrettslagene utfordringer med likviditeten siden budsjettene er satt opp med
innbetalinger tidligere enn det som blir realiteten, og kan gi inntektsbortfall.
BIR ber om at MIK vurderer en koronarelatert Bærumspakke for idretten for første halvår 2021, hvor
BIR og Idrett og bad i felleskap beslutter kriterier for utbetaling av støtten. Behovet antas å være i
størrelsesorden det doble av Bærumspakke 1.
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