
 

 

Til 

Finansdepartementet 

Kulturdepartementet 

Miljø- og energidepartementet 

Barne- og familiedepartementet 

onsdag 22. april 2020 

 
Innspill - økonomisk kompensasjon for 
virksomheter som ikke har «erverv til formål» 
Vi viser til brev sendt finansdepartementet og næringsdepartementet 31. mars 2020 om 
samme tema. Vi vil henvise til Stortingets behandling av Prop. 70 LS (2019-2020) og 
følgende anmodningsvedtak under behandlingen av Innst. 232 L (2019-2020):  

• Stortinget ber regjeringen sørge for at virksomheter som har omfattende økonomisk 
drift, men ikke har «erverv til formål» og dermed ikke betaler skatt blir ivaretatt med 
en økonomisk kompensasjon, som f.eks. bedrifter for varig tilrettelagt arbeid, 
stiftelser, ideelle organisasjoner og en rekke virksomheter innen blant annet kultur og 
museumsdrift, ivaretas. 

Vi har forståelse for at praktiske og tidsmessige hensyn gjorde det vanskelig å imøtekomme 
vårt ønske om at ikke skattepliktig sektor skulle bli innlemmet i kontantstøtteordningen for 
næringsvirksomhet. Samtidig er det bra og viktig at Stortinget følger opp dette med sitt 
anmodningsvedtak. Vi ber om at det raskt kommer på plass en tilsvarende ordning som vil 
dekke ulike organisasjonsformer, inkludert foreninger, stiftelser og ideelle aksjeselskap. 

Store deler av frivillig sektor har måttet avlyse og stoppe inntektsbringende virksomhet på 
grunn av koronasituasjonen og myndighetenes tiltak. Institutt for samfunnsforskning har nylig 
gjennomført en undersøkelse blant frivillige organisasjoner. Den foreløpige rapporten (fra 
16.04.20) viser at 66% sier de har fått reduserte eller tapte inntekter som følge av 
koronaepidemien. Samtidig har mange utgifter knyttet til drift som en ikke kommer unna, 
som vedlikehold på bygg, husleie, strøm, avgifter og andre avtaler som følger kontordrift 
eller annen virksomhet. 

For mange er nettopp tiden vi er inne i grunnlag for sesongbasert inntekt som finansierer 
drift og aktivitet utover hele året som sesongspill, loppemarked, basar, aktiviteter i 
forbindelse med påske o.l. Situasjonen vil ha store konsekvenser på kort og lang sikt. Vi er 
glade for at Stortinget adresserer denne utfordringen i finanskomiteens innstilling (Innst. 323 
L (2019-2020) s. 10):  

Komiteen viser til at mange bedrifter har store sesongvariasjoner i omsetningen, 
mens kostnadene er mer jevnt fordelt over året. Komiteen mener det må sikres en 
modell som er bedre tilpasset sesongbedriftene, og fremmer derfor følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen vurdere om relevante kostnader i 
kompensasjonsordningen kan periodiseres i tråd med «sammenstillingsprinsippet» i 



 
 

regnskapsloven § 4-1, slik at kostnader som er påløpt for å skape en inntekt, 
henføres til samme periode (måned) som inntekten.» 

Innspill til modell 

Vi foreslår at det opprettes en søknadsbasert ordning for stiftelser og foreninger som “ikke 
har “erhverv til formål” basert på kontantstøtten for skattepliktige virksomheter. Det er viktig 
at en ordning kommer raskt på plass og at den er så ubyråkratisk som mulig, samtidig som 
den ikke åpner for misbruk. Derfor bør ordningen som langt det er mulig baseres på 
tilgjengelige registerdata om organisasjonene. For regnskapspliktige virksomheter vil 
søknaden kunne sjekkes opp mot tall i regnskapsregisteret. For virksomheter som ikke er 
regnskapspliktige, vil vedlegg B1 (forenklet modell) eller vedlegg C1 (dokumentert modell) 
fra søknad om merverdiavgiftskompensasjon kunne brukes for kontroll.  

Vi er bekymret for at en egenandel vil kunne utelukke mange mindre lag og foreninger fra 
ordningen. Det er viktig at ordninger treffer bredden av frivillig sektor for å sikre at vi kommer 
ut av krisen med en like mangfoldig frivillighet.  

Vi er tilgjengelige dersom det skulle være behov for mer informasjon. Vi håper å kunne bli 
holdt oppdatert på arbeidet, og svarer gjerne på tilhørende høringer eller gir ytterligere 
innspill ved behov.  
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