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Org.nr. 988 144 800 1 

Svar på høring kompensasjonsordning for frivillighets- 
og idrettssektoren 

Frivillighet Norge viser til tilsendt høringsnotat og forslag til forskrift og takker for muligheten til å 
komme med innspill til forskriften. 

Generelle kommentarer 

Overordnet er vi glade for utvidelsen av ordningen. Det betyr at langt flere i frivillig sektor vil 
kunne få dekket deler av sine tap som følge av restriksjoner grunnet covid-19-utbruddet. Det er 
likevel flere punkter vi kommenterte til forrige forskrift som fortsatt er gjeldende. Vi vil ikke gjenta 
disse her, men viser til tidligere innspill til ordningen. Vi vil også understreke at det fortsatt er 
organisasjoner som har hatt store inntektstap eller økte kostnader som følge av covid-19-
pandemien og som ikke er innenfor denne ordningen. Vi viser til vårt tidligere innspill om å 
bruke momskompensasjonsordningen for å effektivt kanalisere støtte ut til hele bredden av 
frivillige organisasjoner. 

Organisasjonenes primære ønske er å komme i gang med sine aktiviteter og arrangement så 
snart det lar seg gjøre. Signaler fra Folkehelseinstituttet tyder likevel på at det er sannsynlig 
med restriksjoner på større arrangementer også i perioden etter 31.8.20. Vi ber om at det tidlig 
kommer et signal fra departementet om at ordningen vil videreføres dersom restriksjoner på 
aktivitet videreføres. 

Vi opplever at forskriften er forenklet, sammenlignet med den tidligere forskriften som nå 
erstattes. Det er også positivt at forskriften nå er lagt opp slik at inntektstyper som ikke er 
berettiget kompensasjon skal trekkes ut. Samtidig svarer ikke forskriften detaljert på hvilke 
inntektstap som dekkes. Vi er derfor opptatt av at veiledere og annen praktisk informasjon 
tilknyttet forvaltningen er god, grundig og tilgjengelig for de som skal søke.  

Vi vil påpeke følgende som ikke er nevnt i forskriften, men som vi har oppfattet skulle være en 
del av denne justeringen: 
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• Det er flere ganger uttrykt fra departementet at det skal være løpende saksbehandling i 
ordningen, og at kompensasjon for inntektstap skal utbetales fortløpende. Vi kan ikke se 
at dette står i forskriften og ber om at det presiseres. 

• Søknadsfrist for ordningen er ikke nevnt i forskriften. Vi ber om at søknadsfristen settes 
til i god tid etter 1. september. 

Kommentarer til de enkelte paragrafene 

Vi er glade for at den nye forskriften legger til rette for en enkel søknadsprosess. Med det 
følgende ønsker vi å løfte de områdene som vi mener bør presiseres i hjelpetekst dersom 
forskriften ikke skal være mer detaljert. 

§ 1-2 Virkeområde 

• Det må være tydelig i veileder at en med «delvis avlyst» også mener redusert 
deltakerantall/omfang.  

• Vi mener det må være rom for at pålegg/råd gitt av myndighetene også inkluderer 
helseanbefalinger for risikogrupper. Dette har hatt konsekvenser for organisasjoner hvor 
hele eller store deler av medlemsmasse, målgruppe og/eller frivillige er i risikogruppe 
selv om deres arrangement/aktivitet ikke var fullstendig forbudt. 

• Vi registrerer at den nye ordningen gjelder for perioden 12.3-31.8, mens den tidligere 
gjaldt for perioden fra 5.3. Siden den nye ordningen også har tilbakevirkende kraft 
mener vi dette kan skape forvirring. Vi ber om at den nye ordningen gjøres gjeldende fra 
5.3.20 slik som den forrige. 

• Vi registrerer at formuleringen i § 1-2 er «pålegg eller råd fra staten», mens man i § 4-1 
bruker «pålegg eller råd gitt av myndighetene». Vi legger til grunn at «staten» og 
«myndighetene» her betyr det samme, og at også råd eller pålegg gitt av kommunale 
myndigheter gir grunnlag for kompensasjon. 

§ 2-1 Hva kan det søkes om kompensasjon for 

• «annen spesifisert aktivitet» forstås ifølge forskriften som tilbud i regi av frivillige 
virksomheter. Samtidig, i §2-2, kommer det frem at det kan søkes om inntektsbortfall 
som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til et arrangement eller 
annen spesifisert aktivitet. Vi legger til grunn at dette betyr også oppdrag for arrangører 
eller annet som ikke er søkeberettiget i denne ordningen, er søknadsberettiget så lenge 
årsaken til avlysning er den samme. Eksempel på dette kan være sanitetsvakter i 
tilknytning til et kommunalt 17.-maiarrangemnent som ble avlyst. 

• I høringsnotatet brukes formuleringen «som de disponerer» når muligheten for å søke 
kompensasjon for tapt utleieinntekt beskrives. Vi legger til grunn at dette vil gjelde, selv 
om det i selve forskriften kun står «utleie av bygninger, anlegg, hytter, båter og andre 
rom og lokaler». 

§ 2-2 Inntektsbortfall 

• Det bør fremkomme tydelig at med «oppdrag i tilknytning til» inkluderes salg av varer og 
tjenester fra stand/bod på andres arrangement. 
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§ 2-3 Avgrensninger 

• Det er viktig at unntaket når det kommer til treningsavgifter som skisseres i 
høringsnotatet også fremkommer av veilederen da dette ikke er nevnt i forskriften.  

• Vi mener også at det bør være rom for at tap av deltakeravgifter som kan direkte knyttes 
til tilbud som ikke går ut over den angitte perioden og hvor tilbudet er avlyst som følge av 
pålegg/råd må kunne inkluderes. Det vil for eksempel kunne innebære frafall av 
månedlige innbetalinger på grunn av avlysning. 

• I §2-3 står det at samlet inntektsbortfall for organisasjonen må utgjøre minimum 25 000 
kr. Det så vidt vi kan se ikke presisert i forskriften om grensen skal gjelde for 
organisasjonen som helhet, i tilfeller hvor en organisasjon har underledd. Frivillighet 
Norge mener at grensen bør gjelde for organisasjonen som helhet og ber om at dette 
presiseres. Se også vår kommentar til § 4-1. 

§ 3-1 Tilskuddets størrelse 

• I paragrafen står det at organisasjoner «kan få kompensasjon» med «inntil 70 prosent» 
av godkjent søknadsbeløp. Vi viser til at uttalelser om fortløpende saksbehandling og 
utbetaling av kompensasjon, samt statsrådens uttalelser om at dersom det ikke er satt 
av tilstrekkelig midler til ordningen vil regjeringen be Stortinget om å øke rammen. 
Basert på dette legger vi til grunn at organisasjoner vil få kompensert 70 prosent av 
godkjent søknadsbeløp og foreslår at ordet «inntil» fjernes fra forskriften. 

§ 4-1 Krav til søknaden 

• Det står gjennomgående i forskriften at «organisasjoner» kan søke. Vi har tidligere spilt 
inn at sentralledd bør kunne søke på vegne av sine underledd, og kan ikke se at noe i 
forskriften forhindrer dette. Vi ber om at det presiseres i søknadsskjema og veiledning at 
sentralledd kan søke kompensasjon på vegne av underledd dersom de ønsker det. 
Dersom det ikke skal være mulig å søke på vegne av underledd, ber vi om at dette 
presiseres i veiledning. 

§ 4-3 Dokumentasjon 

• Frivillighet Norge mener at det er unødvendig byråkratisk å kreve oppbevaring av 
dokumentasjon i ti år. Vi foreslår at dette endres til tre år, tilsvarende kravet i forskrift om 
merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, § 14. 

§ 5-3  

• I notatet vi har fått tilsendt er det ingen § 5-3. Resterende paragrafer bør få nytt nummer 
i tråd med dette. 

§ 5-5 Overgangsregler 

• Det er positivt at det legges opp til overgangsregler, siden den nye ordningen inkluderer 
flere typer tapte inntekter enn den tidligere. Vi ser at disse kan være utfordrende å tolke 
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for søkere basert på formuleringen i § 5-5. Vi ber derfor om at det presiseres med 
eksempel i veiledningen hvordan søkere skal forholde seg når de har søkt om 
kompensasjon gjennom den tidligere ordningen som gjaldt for perioden 5.3-30.4. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Stian Slotterøy Johnsen 
Generalsekretær 


