Oslo, 22. januar 2021

Høringssvar – Forslag til ordninger om midlertidig
tilskudd til frivillighets- og idrettssektoren som følge av
covid-19
Frivillighet Norge vil takke for muligheten til å komme med våre tilbakemeldinger på forslaget til
forskrifter for midlertidige tilskuddsordninger. Frivillighet Norge gir i det følgende innspill til
“Forskrift om midlertidig tilskuddsordning for frivillighet- og idrettssektoren som følge av covid19-utbruddet". Vi viser også til tidligere innspill til koronarelaterte ordninger for frivillig sektor.
Overordnet mener vi at dette er en god ordning som vil nå ut til langt flere organisasjoner enn
tidligere gjennom bruken av eksisterende ordninger, mulighet til å få støtte til utvikling og
merkostnader og fjerning av regler om minimumsbeløp og andel statsstøtte. Vi vil takke for at
departementet har lyttet til våre innspill på viktige punkter. Samtidig er det en annen hverdag
som startet 2021 enn det vi planla for i høst. Smittevernstiltakene som er i virke nå, og i
nærmeste fremtid, tilsier en helt annen situasjon enn den vi så for oss og håpet på. I skrivende
stund er det nasjonalt forbud mot innendørs arrangement med mer enn 10 deltakere (dersom
det ikke er fastmonterte stoler), og en nasjonal anbefaling om at organisert innendørs
fritidsaktivitet for voksne ikke skal gjennomføres. Det betyr at det er mer utfordrende å
planlegge og gjennomføre aktiviteter og at det har oppstått andre behov i tillegg. Usikkerheten
knyttet til mengden, lengden og omfanget av smittevernstiltak er altså fortsatt stor. Vi setter pris
på samarbeidet vi har om veileder for smittevern i frivillige organisasjoner og vil gjerne uttrykket
behovet for så tydelige og forutsigbare regler og anbefalinger som mulig for å trygge
organisasjonene i sitt arbeid og i planleggingen av aktiviteter.
Vi deler målet om økt aktivitet i frivilligheten og idretten så raskt som smittevernreglene tillater
dette. Samtidig er det viktig at vi også tenker langsiktig. Vi må ha som ambisjon at vi går ut av
koronakrisen med en like bred og mangfoldig frivillighet som før, vi trenger alle gode krefter og
vil nødig miste noen på veien.

Forslaget til forskrift
§ 2 Virkeområde
Mange organisasjoner har store arrangement om sommeren som krever lang planlegging. De
er nå veldig usikre på hvorvidt dette er noe de skal sette i gang planleggingen av, spesielt når
stimuleringsordningen ikke varer lenger enn ut juni. Vi ber om at ordningen varer til 15. august
for å bidra til at flere tør å planlegge for arrangement i løpet av sommeren. Forhåpentligvis vil
store deler av befolkningen være vaksinert til sommeren, men enn så lenge lever vi med
inngripende smittevernstiltak som i stor grad begrenser organisasjonenes muligheter. Vi
opplever ikke at det foreløpig er gitt noen signaler om at det kommer til å endre seg i nærmeste
fremtid.
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§ 3 Tilskudd til organisasjoner etter lik prosentvis andel
Vi er veldig glade for at departementet foreslår å benytte
merverdiavgiftskompensasjonsordningen til fordeling av deler av midlene. Vi håper at
egenerklæringsskjema blir en enkel og lite administrativt krevende måte for organisasjonene å
melde sitt behov. Vi legger til grunn at det organisasjonene skal bekrefte er brutto
inntektsbortfall, eventuelt brutto merkostnader som følge av covid-19.
Vi ser i utgangspunktet ingen grunn til å ha to utbetalinger. Det er viktig at midlene kommer
raskt ut til organisasjonene så de kan starte arbeidet, og ber derfor om at hele beløpet utbetales
samlet. Slik kan vi raskt sikre økt aktivitet uten unødvendig byråkrati.
Vi ber om at de som fikk avslag på søknaden om momskompensasjon i 2020, har klaget og får
medhold før fristen for egenerklæringsskjema går ut fortsatt skal kunne søke på tilskuddet.
Dersom de får medhold etter fristen bør de få mulighet til å erklære behov til utbetaling nummer
2 dersom denne ikke er utbetalt og ikke alt er utbetalt i en omgang.
§ 4 Tilskudd etter søknad
c) Vi ber om at ordningen også gjelder «annen spesifisert aktivitet» som definert i §2-1 i
«Forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for frivillighets- og idrettssektoren som følge av
covid-19-utbruddet». Vi mener eksempelvis tapte utleieinntekter må med på samme måte som
andre tapte publikumsinntekter. Det kan gjelde der hvor færre kan bruke samme lokale på
grunn av avstandskrav eller at færre kan bruke lokalet på grunn av renhold mellom leietakere. I
noen av tilfellene vil dette påvirke kjernevirksomhet, som eksempelvis Den norske
turistforening, eller den generelle tilgjengeligheten på lokaler som igjen svekker mulighetene for
økt aktivitet. Det koster penger å holde åpent, det er svært uheldig dersom svekket kapasitet på
grunn av smittevern skal hindre aktivitet.
Vi legger til grunn at leiekostnader for lokaler/anlegg og utgifter til økt bemanning under
arrangement inngår i påløpte og uunngåelige merkostnader ved avlysning.
Slik smittesituasjonen er nå vil tiltak kunne variere fra uke til uke og mellom kommunene. Det
betyr at det er vanskelig for organisasjonene å vite hva de skal planlegge for. Det må være rom
for at organisasjonene planlegger og får støtte til smittevernstiltak som ikke lenger er
nødvendige når arrangementet og aktiviteten gjennomføres.
§ 5 Avgrensning
a) Av erfaring fra momskompensasjonen er det ikke alltid like lett for organisasjonene å vite hva
som ansees å fremme privatøkonomiske interesser og ikke. Her er det viktig med tydelig
veiledning.

Annet
Økonomisk ramme
Vi er usikre på om midlene som er satt av til den søkbare delen vil være tilstrekkelig, avhengig
av utvikling i smittesituasjonen. Vi ber om at departementet følger utviklingen tett og ber
Stortinget om å tilføre ekstra midler dersom behovet tilsier det.
Frifond organisasjon og studieforbund
Vi vil gjenta vårt innspill om at deler av midlene kanaliseres via Frifond og studieforbund. Vi
antar at de midlene som det er varslet at skal settes av til blant annet studieforbund som ikke
kvalifiserer for momskompensasjon skal gå til disse forbundenes drift og ikke nødvendigvis til
andre organisasjoners aktivitet. En del organisasjoner har lokale ledd med liten drift målt i
økonomi og disse vil ha mer nytte av støtte til aktivitet gjennom Frifond og studieforbund.
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Mange av disse har da naturlig også lite administrative ressurser til å sette seg inn i ordninger
og skrive søknader. At dette tilføres tilskuddsordningen vil sikre en større bredde og økt aktivitet
innenfor flere felt som barne- og ungdomsorganisasjoner, korps og kor.
Kompensasjon for tapt inntekt
Som vi spilte inn før jul, mener vi det fortsatt skal være mulig å søke kompensasjon for bortfall
av inntekt. Mange har inntektsbringende arrangementer på våren som finansierer øvrig aktivitet.
Slik ordningen er utformet nå vil en ikke få dekket bortfall av inntekt dersom en er nødt til å
avlyse på kort varsel. Det vil kunne føre til at mange ikke tør å ta den risikoen eller mene de kan
prioritere ressursene slik når det er så usikkert. Det krever mye ressurser å planlegge for
arrangement og aktiviteter. For å sikre aktiviteten i frivilligheten også på lengre sikt er det viktig
å legge til rette for de inntektsgivende arrangementene.

Med vennlig hilsen
Stian Slotterøy Johnsen
Generalsekretær

Janne Nyhus
Politisk rådgiver

Lenker:
Frivillighet Norges innspill til hva som kan opprettholde aktivitetsnivået i idretten og frivilligheten:
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/frivillighet-norge/innspill-om-hva-som-kan-opprettholdeaktivitetsnivået-i-frivillige-organisasjoner.pdf?mtime=20201016153427&focal=none
Høringsinnspill – kompensasjonsordning for kultur, idrett og frivillighet (mars 2020):
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/frivillighet-norge/Høringsinnspill-kompensasjonsordningFrivillighet-Norge.pdf?mtime=20200329234712&focal=none
Innspill til justering av krisepakke for avlyste, stengte og utsatte arrangement (april 2020):
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/frivillighet-norge/Innspill-til-justering-avarrangementsstøtte.pdf?mtime=20200424170946&focal=none
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