fredag 24. april 2020
Til Kulturdepartementet

Innspill til justering av krisepakke for avlyste,
stengte og utsatte arrangement
Etter søknadsfristen gikk ut 21. april ble det tydelig at ordningen, slik den ligger i dag, ikke
treffer bredden i frivilligheten. Frivillighet Norge er glade for at Kultur- og
likestillingsministeren raskt tok kontakt og åpnet for at det gjøres nødvendige justeringer i
ordningen slik at alle de bevilgede midlene kan gå til formålet. Vi vil først og fremst vise til
vårt høringssvar til forskriften. Her adresserer vi flere av utfordringene med gjeldende
ordning. Vi har også hentet inn erfaringer fra søkerunden fra våre medlemsorganisasjoner
og tatt opp dette på et møte med medlemmer. På bakgrunn av dette ønsker vi å foreslå
forslag til justeringer som vil bidra til at ordningen treffer bredere og bedre.

Samspill med andre ordninger og tiltak
Arrangementsstøtten adresserer kun tap som følge av avlyste, utsatte og stengte
arrangement. Det er flere årsaker til inntektstap i frivillig sektor, og det er tap som følge av
andres avlysninger. Vi legger til grunn at departementet vil se på hvilke behov det er for
tilleggsordninger for tap som ikke dekkes av dette tiltaket, ekstraordinært store tap eller
andre kritiske forhold. Vi legger også til grunn at den varslede ordningen med kontantstøtte
også for virksomheter som ikke har erverv til formål kommer på plass. Vi ønsker spesielt å
nevne tap av utleieinntekter som mange lokale lag og foreninger nå opplever og annen
virksomhet hvor de frivillige organisasjonene er leverandør og ikke arrangør. Her vil tap av
inntekter også føre til mindre aktivitet, på samme måte som der hvor organisasjoner har tap
som følge av avlyste arrangement.

Inkludere flere typer arrangement og inntekter/utgifter
Frivillighet Norge foreslår:
•
•

•

at ordningen bør kompensere tap som følge av avlyste eller utsatte arrangement som
årsmøter og landsmøter og liknende deler av organisasjonsdemokratiet.
at ordningen bør kompensere tap som følge av avlyste, stengte eller utsatte
arrangement som ikke nødvendigvis har billett/deltakeravgift, men hvor inntjeningen
skjer ved salg som loppemarked, basar, bingo, o.l.
at ordningen bør kompensere tapte inntekter på arrangement utover
billettinntekter/deltakeravgift som salg av varer og tjenester, o.l.

Endringer i kriteriene
Frivillighet Norge foreslår:
•

at beløpsgrensen fjernes, sekundært reduseres. Slik når en bedre ut til mindre lag og
foreninger hvor behovet i sum kanskje er mindre, men hvor betydningen er stor for
driften.

•
•

At kravet om under 60% offentlig tilskudd fjernes, sekundært reduseres. Slik når en
ut til flere, spesielt barne- og ungdomsorganisasjoner.
At sentralledd kan søke på vegne av underledd.

Vi gjentar at vi mener ordningen bør være behovs- og ikke rammestyrt. Dersom det ikke
tilføres nye midler mener vi det bør vurderes at avkortning kun skal gjelde på
søknadsbeløp over for eksempel 200 000 kr for å skjerme de mindre arrangørene.

Praktisk
Vi har fått flere tilbakemeldinger på at søknadskjema kan bli tydeligere med klare
definisjoner og mer informasjon.
Vi mener at det nå må komme en ny søkerunde med justerte kriterier for samme periode
dvs. 5. mars – 30. april. Det er også behov for å kunne søke på tilsvarende ordning for
perioden etter 30. april, siden myndighetenes råd knyttet til å unngå
publikumsarrangementer er opprettholdt fram til 15. juni. Det er da behov for nye midler for å
dekke tap etter 30. april.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.
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