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Frivillighet Norge er frivillig sektors samarbeidsforum med over 300 medlemsorganisasjoner som 
sammen har over 50 000 lokallag i hele Norge. Vi arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for 
å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. 

 

 

 
 

 
Innspill fra Frivillighet Norge 

Frivillighet Norge er glade for at regjeringen foreslår en midlertidig tilskuddsordning for å hjelpe 
frivillige organisasjoner som har fått ekstraordinære høye strømutgifter. Selv med denne 
ordningen vil svært mange lag og foreninger over hele landet ha utfordringer med vinterens 
strømkostnader, eksempler på dette har representantene mottatt i innspill fra bl.a. Norges 
Idrettsforbund. Det er vanskelig å, på grunnlag av det som ligger i forslaget, vite hvordan eksakt 
ordningen vil slå ut for det enkelte lag. Vi er bekymret for hvilke konsekvenser de særskilt høye 
strømprisene vil ha for aktivitetsnivået og om det vil være nødvendig med økte deltakeravgifter 
og kontingenter. Mer støtte vil gi færre negative konsekvenser. 

Vi har tidligere levert innspill til regjeringen i deres arbeid med forslaget.1 Her anbefaler vi 
følgende: 

• Ordningen må dekke økte strømkostnader i alle typer frivillige organisasjoner, uavhengig 
av type aktivitet. Vi har blant annet fått innspill fra idretten, kulturlivet, 
lokalmiljøorganisasjoner, leirsteder, turlag, tros- og livssynssamfunn og 
kulturvernorganisasjoner som sliter med strømprisene.  

• Alle som er registrert i Frivillighetsregisteret må få tilgang til ordningen. Dette vil gjøre 
det lett for kommunen å se hvem som faller innenfor ordningen. Basert på erfaringene 
fra koronakrisepakkene bør ordningen også inkludere foreningseide hus, lokaler og 

 
1 https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/frivillighet-norge/pdf/innspill-til-KUD-januar-
2022.pdf?mtime=20220127102329&focal=none  

Innspill fra 
Frivillighet Norge 
 
Kontakt 
 
Stian Slotterøy Johnsen 
Generalsekretær 
stian@frivillighetnorge.no 
tlf: 959 33 862 
 
Janne Nyhus 
Politisk rådgiver 
janne@frivillighetnorge.no 
tlf: 970 75 696 

 

Tema: 
Prop. 58 S 
• Midlertidig tilskuddsordning for frivillige 

organisasjoner som følge av 
ekstraordinære strømpriser 



 

 

 
2 

anlegg som har en organisasjonsform som ikke gir registreringsrett i 
Frivillighetsregisteret. 

• Ordningen bør gjelde for alle typer lokaler, bygg og anlegg hvor frivillige organisasjoner 
er ansvarlige for strøm-/energikostnader, uavhengig av hva lokalene brukes til. Det bør 
ikke stilles krav om at byggene eller anleggene skal være åpne for allmennheten.  

• Staten må legge press på kommunene for at utbetaling skal skje raskt, slik at 
organisasjonene ikke må betale regningene først og vente lenge på å få tilgang til 
midlene.  

• Dokumentasjonskrav må holdes på et minimum. Det bør være tilstrekkelig å 
dokumentere at man er en frivillig organisasjon og å legge fram en regning for å 
dokumentere at organisasjonen har merkostnader som følge av høye energipriser.  

• Det må ikke være en maksimumsgrense på forbruk som utløser støtte, slik det er for 
privatpersoner.  

Kriterier for å kunne søke 
I forslaget fra regjeringen står det at: Organisasjonene som får støtte skal som hovedregel være 
registrert i Frivillighetsregisteret. I særskilte tilfeller kan kommunen vurdere om det også skal gis 
tilskudd til private virksomheter som ikke er i Frivillighetsregisteret, men som har et vesentlig 
innslag av frivillig virksomhet, så som grendehus eid av samvirker. 

Frivillighet Norge mener at alle som er registrert i Frivillighetsregisteret skal ha rett til å motta 
midler gjennom ordningen, så fremt de har hatt ekstraordinært høye strømkostnader. Det bør 
stilles krav om at kommunen gjør ordningen tilgjengelig for alle frivillige lag og foreninger i 
kommunen. Det er bra at det åpnes for at flere foreningseide bygg og anlegg enn de som kan 
registreres i frivillighetsregisteret kan få støtte. Her kan formuleringen «særskilte tilfeller» fjernes 
slik at det blir lavere terskel for alle organisasjonsformene i frivilligheten å søke. 

Andre energityper 
Frivillighet Norge har blitt kontaktet av organisasjoner som eksempelvis bruker gass for 
oppvarming og som også opplever unormalt høye energiutgifter. Andre energiformer bør også 
kunne gi støtte og den totale budsjettrammen økes for å ta høyde for dette.  

Offentlig tilgjengelig informasjon om fordeling av midlene 
Dette er helt tydelig en ordning for en ekstraordinær situasjon, men samtidig er det ting som 
tyder på at utfordringen med svært høye strømpriser ikke ender med denne vinteren. Det er 
viktig at det er mulig å evaluere rammeverket for å se om det treffer etter hensikten og eventuelt 
avdekke forbedringspotensialer dersom behovet oppstår på nytt. Frivillighet Norge mener det er 
viktig at oversikt over hvem som ber om støtte, hvem som får tildelt støtte og hvor mye støtte de 
enkelte får er offentlig tilgjengelig. Dette er også vanlig i ordninger som for eksempel 
momskompensasjon eller koronastøtteordningene som har vært i virke for frivillige 
organisasjoner.  

Hurtig utbetaling 
Dette er et umiddelbart behov. Frivillighet Norge ber om at ordningen kommer på plass så raskt 
som mulig, at den er ubyråkratisk med mål om å gi støtte til hele bredden av frivilligheten.  

Ta gjerne kontakt dersom det er spørsmål. 

Mvh 

Stian Slotterøy Johnsen 

Generalsekretær i Frivillighet Norge 


