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De økte energikostnadene rammer mange frivillige organisasjoner hardt denne vinteren. 
Frivillighet Norge har blitt kontaktet av en stor bredde av medlemsorganisasjoner som er 
avhengige av strøm til oppvarming av lokaler, bygg og anlegg. Organisasjonene dekkes ikke av 
strømpakken som er rettet mot enkeltpersoner. Vi er glade for at departementet har lyttet til våre 
innspill og varslet at det skal komme en ordning som skal kompensere frivillige organisasjoner 
for disse økte kostnadene. Vi ønsker å gi våre innspill til utforming av ordningen. 

I pressemeldingen fra Kulturdepartementet 18.1.22 står det at rammene skal beregnes etter om 
lag samme modell som for husholdninger, som får dekket 80 prosent av strømutgiftene som 
overskrider 70 øre per kWt. Det står også at ordningen skal være ubyråkratisk for 
organisasjonene og administreres av kommunene. 

Kommunene har svært ulik kontakt og dialog med lokale frivillige organisasjoner, og vi opplever 
også at kommuner kan operere med ulik forståelse av hva som er definisjonen på en frivillig 
organisasjon. Frivillighet Norge viser til vår samarbeidsplattform med KS som inneholder 
prinsipper for godt samspill og samhandling mellom frivillige organisasjoner og kommuner. Her 
understrekes kommunens tilretteleggerrolle overfor frivilligheten lokalt og kommuner anbefales 
å utvikle en frivillighetspolitikk i dialog med frivilligheten. I dag har om lag 23 % av kommunene 
en frivillighetspolitikk. 

For å lage en enkel og forutsigbar ordning for frivillige organisasjoner mener Frivillighet Norge 
det er viktig at staten utvikler tydelige kriterier. Frivillighet Norge anbefaler følgende: 

x 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. 

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

x 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. 

x 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. 

x 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. 

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

Avslutningsvis gjør vi oppmerksom på at vi har blitt kontaktet av organisasjoner som bruker 
gass til oppvarming av anlegg. Også gassprisene er unormalt høye, og vil ramme aktiviteten i 
organisasjoner på samme måte som de økte strømprisene. Vi ber departementet ta høyde for 
dette i utforming av ordningen. 

Frivillighet Norge ønsker å ha dialog med Kulturdepartementet om endelig utforming av 
strømordningen, slik at den treffer organisasjonene best mulig. Vi stiller gjerne på møte for å 
utdype våre innspill eller kommentere konkrete forslag til regler. 
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