
Hvilke konsekvenser har
koronasituasjonen for
frivillige organisasjoner?

En kartlegging av organisasjoner utført 17.4- 29.4 2020
Resultater fra Frivillighet Norges
medlemsorganisasjoner



82 %har 
inntektstap på 
grunn av 
korona
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• 63 % av organisasjonene 
opplever redusert drift

• 11 % av organisasjonene har 
økt sin drift for å håndtere 
situasjonen

• Blant de som opplever 
inntektstap har 22 % permitert 
ansatte

• Frivillighet Norge består av 
324 medlemsorganisasjoner

• Undersøkelsen er besvart av
130 organisasjoner. I tillegg 
har 12 besvart noen av 
spørsmålene.

• Idretten er ikke representert
igjennom undersøkelsen

9 969 533

4 529 403

4 345 999

1 094 131

0 5 000 000 10 000 000

Totalt

31. august

15. juni

1. april

Gjennomsnittlig inntektstap 
per organisasjon
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Hva slags inntekter 
forventer dere reduseres 
eller forsvinner?
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Andre inntekter
Tilskudd fra kommune/fylke

Tilskudd fra stiftelser ol.
Tilskudd fra stat

Loppemarked og annet salg
Reklame og sponsing

Utlodning, basar, bingo
Utleie av lokaler

Gaver og innsamling
Medlemskontingent

Billettsalg, deltakeravgift, egenandeler

Gjennomsnitt per 
organisasjon*

Varierer fra - til

Loppemarked og annet salg 3 237 283 50 000 – 12 mill

Reklame og sponsing 1 522 857 5 000 – 15 mill

Gaver og innsamling 1 353 957 10 000 – 23 mill

Utlodning, basar, bingo 1 212 100 3 000- 4,5 mill

Billettsalg, deltageravgifter 1 031 569 8 000 – 27 mill

Medlemskontingent 753 429 6000 – 10 mill

Utleie av lokaler 629 912 13 500 – 3,8 mill

Tilskudd fra stat 380 000 60 000 – 700 000

Tilskudd fra stiftelser ol 313 500 8 000 – 1,5 mill

Tilskudd fra kommune/fylke 200 667 2 000 – 300 000

Annet 7 153 237 15 000 – 45 mill

*Estimat for perioden frem til 15. juni

I kategorien annet finner vi blant annet inntekter fra: overnatting, opplæring, besøk til historiske bygg og 
fartøyer, aktiviteter det offentlige eller betaler betaler for per bruker eller aktivitet



69 % 
forventer 
reduserte 
kostnader
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• 32 % opplever økte kostnader 
på grunn av koronasituasjonen

• Blant de som opplever 
inntektstap opplever 37 % 
økte kostnader

• Disse utgiftene er i hovedsak 
tilpasning til digital drift, nye 
tiltak og andre tiltak for 
eksempel knyttet til smittevern

5 008 135

3 178 387

1 567 408

262 340

0 3 000 000 6 000 000

Totalt

31. august

15. juni

1. april

Gjennomsnittlig reduserte 
kostnader per organisasjon

FN medlemmer

732 532

230 882

389 950

111 700

0 500 000 1 000 000

Totalt

31. august

15. juni

1. april

Gjennomsnittlig økte kostnader 
per organisasjon
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Økonomiske konsekvenser estimert for 
alle Frivillighet Norges medlemmer

Med utgangspunkt i at den gjennomsnittlige summen kan være 
representativ for hele Frivillighet Norges medlemsmasse vil det totale 
inntektstap og reduserte kostnader utgjøre følgende

2 648 705 527

1 119 618 661

1 203 371 789

710 560 198

1 154 645 014

350 409 732

290 688 724

58 648 730

0 1 000 000 000 2 000 000 000 3 000 000 000

Inntektstap

Kostnadsreduksjon

1. april 15. juni 31. august Total



Få har 
mulighet til å 
søke om 
kompenasjon
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• Mange utrykker usikkerhet for 
om de kan søke om 
kompensasjon eller ikke

• Det pekes på at tiltak som 
gjøres nå får konsekvenser 
lenger frem i tid, som det ikke 
er lagd ordninger for

• Mange faller utenfor 
ordningene fordi man har for 
lave beløp eller fordi inntekter 
fra salg tilknyttet 
arrangementer, utleie ol. ikke 
kompenseres

• Mange lokalleddene som kan
søke har tapt for små beløp, 
men at tapene er nok for å 
velte en forenings økonomi

• 58 % av de som svarer at de 
kan søke om kompensasjon 
har et estimat for hvor mye 
de kan søke om

• De som har vurdert hvor mye 
de kan få kompensert oppgir i 
snitt 21 %, men det varierer 
fra under 5 % til 95 %

19%

59%

21%

0% 50% 100%

Har dere per 17.4.2020 mulighet til
å søke om kompensasjon for 
bortfall av inntekter eller økte

kostnader?

Ja Nei Vet ikke



• Gjennomgående rapporterer 
de om at utgiftene består 
selv om inntektene svikter, 
både lokalt og sentralt

• Det er bekymring knyttet til at 
om 2020 brukes som 
fremtidige søknadsgrunnlag 
for støtte

• Flere nevner at 
inntektstapene kan føre til 
oppsigelser

• Mange lokalledd har svak 
egenkapital og er primært 
finansiert igjennom utleie, 
aktivitet og dugnad

• Mange lokallag finansierer 
sin normale drift igjennom 
store årlige arrangementer

• Mange lokalledd har jobbet 
for å gjøre det billigst mulig å 
delta, som nå gjør 
økonomien sårbar

• Mange utrykker bekymring 
for engasjementet i 
medlemsmassen og 
rekruteringen når man ikke 
kan drive primæraktiviteten
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Konsekvenser for videre 
drift sentralt og lokalt

23%

64%

12%

Er dere bekymret for at sentralleddet deres 
ikke har økonomiske muskler til å håndtere 

situasjonen?

Ja Nei Vet ikke

48%52%

Er dere bekymret for at noen av deres 
underledd ikke har økonomiske muskler til å 

håndtere situasjonen? 

Ja Nei



Sammen jobber vi for 
større rom for 
frivilligheten
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