
   

 

Til Kulturdepartementet 

          21.01.2021 

Forslag til ordninger om midlertidig tilskudd til frivillighets og 

idrettssektoren som følge av covid-19 
 
Vi viser til epost av 14. januar med invitasjon til å sende høringssvar til forskrifter til nye 
stimuleringsordninger for idrett og frivillighet.  
 

Norges Innsamlingsråd er bransjeorganisasjonen for de som jobber med å skaffe selvfinansiering til 
sine formål. Vi representerer 112 organisasjoner med en total inntjening på over 19 milliarder kroner 
og 11.000 årsverk. De fleste er, eller kan bli, registrerte i Frivillighetsregisteret.  
 

Oppsummerende om den fremlagte stimuleringsordningen 
I vårt innspillsnotat fra 15.10.2020 la vi spesielt vekt på nødvendigheten av ordninger som vil treffe 

bredere enn kompensasjonsordningene fra 2020. I notatet løftet vi frem en forsterkning av 

momskompensasjonsordningen som en ordning som vil kunne treffe bredt. Vi påpekte også frem 

behov for midler til investering i ny teknologi og digitalisering av arbeidet i organisasjonene.  

Dette er tilbakemeldinger fra våre medlemmer på forslaget om midlertidig tilskudd: 

• Den synes å treffe godt med hensyn til omfanget av aktiviteter i organisasjonslivet ved at 
tilskuddene deles inn i søknadskategorier. 

• Den synes å dekke et bredere omfang av frivillige organisasjoner enn tidligere ordninger. 

• Den gir rom for å kunne utvikle nye løsninger og tilbud til målgruppene, samt kompensasjon 
for bortfall av inntekter fra arrangementer og lignende.  

• Ordningene oppfattes som relativt enkle å administrere.  
 

Det er imidlertid behov for enkelte presiseringer, oppklaringer og justeringer. Selv om ordningen skal 

treffe bredt vil noen organisasjoner risikere å stå uten tilskudd, fordi de har måttet redusere eller 

avvikle aktiviteter som følge av smitteverntiltak.  

Avsetning til fordeling etter søknad og særskilt vurdering 

De organisasjoner som ikke har mottatt kompensasjon fordi de ikke er skattepliktige har tidligere falt 
utenfor KUDs arrangementsstøtteordninger. Flere organisasjoner innførte digitale tilbud. Det er 
usikkert om støtte til nye digitale tilbud vil ha nytte så lenge kravet om at aktiviteten skal ha oppstart 
i perioden 1. januar til 31. juli er ufravikelig.  

 

• Vi ber om at denne avsetningen ikke begrenses til de to nevnte vilkårene, men at øvrige 
organisasjoner og organisasjonsledd som også omfattes av begrepet "frivillig sektor", og som 
ikke får støtte på annen måte, kan få dekket sine faste og ufravikelige kostnader gjennom 
ordningen.  

• Subsidiært ber vi om at det tas inn et ekstra punkt om faste og ufravikelige kostnader i 
forskriften, som omtalt under.  



   

• Norges Innsamlingsråd ber også om at tildelinger fra denne avsetningen kan gis 
tilbakevirkende kraft, sett i lys av historikken og de betydelige kostnadene som allerede er 
påløpt for disse organisasjonene som følge av smittevernstiltakene. 

Tapte inntekter gir en alvorlig risiko for permanent avvikling av tilbudet så lenge faste og ufravikelige 
kostnader, som husleie, løper. Vi står altså i en situasjon der tilbudet tidvis er stengt og tidvis sterkt 
begrenset som direkte følge av smittevernstiltakene, uten at det gis kompensasjon.  

Tilskudd til organisasjoner etter lik prosentvis andel 
Momskompensasjonsmodellen i stimuleringsordningen blir brukt til å fordele midler gjennom denne 
delen av tilskuddsordningen.  
 
Norges Innsamlingsråd ber om at disse midlene tildeles til alle som har mottatt momskompensasjon i 
2020, og ikke bare dem som bekrefter inntektsbortfall og/eller merutgifter. Dette med den 
begrunnelsen at ordningen er ment å være en stimuleringsordning til ny aktivitet, og ikke kun en 
kompensasjonsordning. Dette vil også redusere behovet for saksbehandling og kontroll.   
 

Tilskudd etter søknad 
Det er foreslått 80 millioner i en søknadsbasert ordning. Vi mener at det er behov for ytterligere 
presiseringer, og om nødvendig, flere søknadsgrunnlag – avhengig av innretningen på 
"diversepotten" på 80 millioner kroner som fordeles av departementet, jf. over.  
 
Norges Innsamlingsråd mener at arrangementer og aktiviteter bør likestilles i alle 
tilskuddsgrunnlagene. Dette fordi at våre medlemmer i sitt formålsarbeid jobber med aktiviteter 
fremfor arrangement. I denne sammenheng vil vi kommentere at frivillig sektor representerer en stor 
bredde av aktører, med svært forskjellig aktiviteter. Dermed er det behov for omformulering av ord 
når ordningene skal omfatte hele sektoren. 
 
Denne utfordringen kan løses ved at det legges til en et nytt punkt i forskriften som åpner for at 
organisasjoner og organisasjonsledd som ikke er omfattet av andre kompensasjonsordninger, men 
som har driftsulemper som følge av smittevernstiltak, må kunne få kompensert sine faste, 
uunngåelige utgifter.  
 
Vi ser med glede frem til iverksettelse av forslagene til ordninger om midlertidig tilskudd til frivillig 

sektor som følge av Covid-19.  

Store deler av sektoren som ikke har vært omfattet av kompensasjonsordningene i 2020 får nå en 

bekreftelse på at deres formålsarbeid er verdsatt. 

 

Med vennlig hilsen  

 
Siri Nodland 

Generalsekretær, Norges Innsamlingsråd 

Adresse: Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo 

Telefon: +47 908 78 718 


