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Innspill til støtteordninger for frivillig sektor i 2022 

Koronapandemien er ikke over og anbefalingene og tiltakene som er innført i desember 2021 vil 

føre til at store deler av aktiviteten i frivillig sektor stopper opp. Vi er glade for at regjeringen 

varsler at det skal komme støtteordninger for frivillig sektor i 2022 og vi håper på god dialog om 

utformingen. Det haster med å få dette på plass så organisasjonene vet hva de har å forholde 

seg til i det nye året.  

Overordnet er vi opptatt av at ordninger gir forutsigbarhet for organisasjonene over tid. Det betyr 

at vi mener ordningen som nå skal på plass må: 

▪ Virke for hele 2022 

Det er bedre at ordningen avvikles tidligere dersom den ikke lenger trengs enn at en 

hele tiden må vente på utvidelser. Det er kun de organisasjonene med solid økonomi 

som kan ta sjansen på å planlegge arrangement eller aktiviteter uten at det er avklart om 

det vil være mulig å søke støtte. Det er særlig viktig at tryggheten for 

sommerarrangementene er på plass tidlig da disse planlegges lang tid i forveien. 

Ordningen bør derfor gjelde for hele 2022, og minimum ut august. Siden ordningen er 

knyttet til restriksjoner eller råd fra myndighetene vil det ikke komme søknader dersom 

det ikke er relevante tiltak i virke.  

▪ Være fleksible  

Ordningen bør kunne fungere med ulikt smittetrykk i samfunnet. Det vil eksempelvis bety 

at endringen fra desember i år om at avlyste arrangement gir samme dekningsgrad som 

Innspill fra 
Frivillighet Norge 
 
 
Kontakt: 
Stian Slotterøy Johnsen 
Generalsekretær 
stian@frivillighetnorge.no 
tlf: 959 33 862 

 
Janne Nyhus 
Politisk rådgiver 
janne@frivillighetnorge.no 
tlf: 979 75 695 

 

Tema: 
Covid-19 – 
støtteordninger for 
frivilligheten 
• Forutsigbarhet 

• Bruk av eksisterende ordninger 



 

 

 
2 

utsatte/nedskalerte bør videreføres. Pandemien er uforutsigbar og dette må 

støtteordningene også gjenspeile. Det må være rom for at organisasjonene selv gjør 

sikkerhetsvurderinger. Det innebærer beslutninger om utsettelse, avlysning eller 

justeringer basert på råd og anbefalinger må utløse støtte, og ikke kun direkte 

forbud/påbud. 

Bruke eksisterende ordninger 
Frivillighet Norge har samme innspill som på samme tid i fjor og ber om at regjeringen bruker 

eksisterende ordninger til raskt og ubyråkratisk kunne nå ut til bredden av lag og foreninger 

lokalt. I vår var det en ordning med utbetalinger basert på momskompensasjonsordningen. Vårt 

innspill er at en også benytter Frifond og studieforbund for å treffe enda bredere. Vi mener også 

at senere søknader om stimulerings- og/eller kompensasjonsmidler ikke må avkortes med støtte 

fra disse ordningene. Stimulering og kompensasjon knytter seg til spesifikke arrangement og 

aktiviteter. Generell støtte gjennom eksisterende ordninger gir rom for drift og den generelle 

frivilligheten som danner grunnlaget for aktivitetene og arrangementene. Alternativet her er å 

øke grunnstøtten til organisasjonene i det brede.  

Pandemien har krevd mye av organisasjonene, spesielt lokalt. Det har er mange som er slitne 

og den administrative kapasiteten til å følge med på smittevernstiltak, endre og justere egne 

arrangement og oppgaver, samtidig som man skal sette seg inn i støtteordninger, søknader og 

rapporteringer er krevende. Vi vet at flere ikke har søkt på nåværende ordninger fordi en ikke så 

noe poeng i dette når en måtte trekke fra støtten via momskompensasjonssystemet. Da blir det 

mindre stimulans til økt aktivitet. Det er det motsatte av hva vi trenger i Frivillighetens år 2022. 

Annet 
▪ Det er behov for rask og fortløpende saksbehandling av søknader. Avlysninger og 

utsettelser nå og fremover de første månedene i 2022 vil kunne påvirke hele året. 

▪ Utvidelse av hva som får støtte. De som har falt utenfor denne, og andre 

støtteordninger, har nå ikke fått hjelp på lang tid. Dette gjeler eksempelvis ikke-

kommersielle treningssenter. Det er også relevant å se på hvorvidt arrangementer som 

årsmøter og andre liknende aktiviteter som er viktig for organisasjonsdemokratiet skal 

kunne utløse støtte. 

▪ Vi vil vise til våre tidligere innspill til krisepakker og andre støtteordninger for frivillig 

sektor da flere av disse fortsatt er relevante. 
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