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Oslo, 26. mars 2020 

Til Kulturdepartementet 

via Frivillighet Norge 

 

Forskrifter til høring - kompensasjonsordning for kultur, idrett og frivillighet  

 

Om Norsk Friluftsliv 

Norsk Friluftsliv er paraply for 17 frivillige friluftslivsorganisasjonene i Norge med til sammen 

rundt 970.000 medlemskap og rundt 5.000 lokale lag og foreninger og utgjør dermed en vesentlig 

andel av frivillighet og organisert aktivitet i Norge. En stor andel av aktiviteten er også 

egenorganisert. I sum gjør dette friluftslivet til Norges største fritidsaktivitet, og den største 

«leverandøren» av fysisk aktivitet. 

Ordningen og foreslåtte forskrifter er i utgangspunktet en meget god håndsrekning til 

frivilligheten i Norge. 

Vi vil allikevel gi noen kommentarer til ordningen som vi ber om tas hensyn til: 

Ordningens størrelse: 600 millioner på vårt område høres mye ut, men frivilligheten består av 

svært mange store grupper, som til sammen er påført enorme tap i perioden. Vi er bekymret for 

vesentlige avkortinger, og foreslår at ordningen økes til 1 milliard, og at evt overskudd overføres 

til neste periode. 

Ordningens varighet: Ordningen er avgrenset til arrangementer som skulle vært gjennomført i 

perioden 5. mars til og med 30. april 2020. Mange organisasjoner har allerede fått store tap og 

utgifter i forbindelse med arrangementer som skulle vært gjennomført etter denne perioden. Alt 

tyder på at det blir begrensinger på aktiviteter lenge etter 30.april. Allerede nå er mange tvunget til 

å avlyse sommerens aktiviteter fordi de krever lang planleggingstid, og mange har permittert 

ansatte. Det forutsettes derfor at det snarlig kommer opp nye kompensasjonsordninger for 

aktiviteter og arrangementer som skulle ha vært gjennomført til over sommerferien. 

Åpent for allmennheten: Vi forutsetter at leirer og arrangementer som er åpent for de som er 

medlemmer, og alle i relevant region eller alder kan melde seg inn, defineres som åpent for 

allmennheten. 

Andre inntekter: Det har tidligere blitt signalisert at også tapte inntekter fra tilleggssalg i 

forbindelse med avlyste arrangementer kan bli kompensert. Dette ligger imidlertid ikke inne i 

forslag til forskrift på høring. Dette er bekymringsfullt, da dette for mange organisasjoner er 

viktig del av finansieringen av arrangementene. Vi ber om at det gjøres en ny vurdering av om 

dette skal tas inn i § 3. 



 

 

Vi har i denne sammenheng også store bekymringer for organisasjoner som DNT, Skiforeningen 

og andre som har turisthytter og overnattingstilbud, museumsbesøk og andre aktiviteter som er 

viktige bidrag og forutsetning for lavterskel aktivitet. Disse inntektene er avgjørende for å kunne 

fortsette med å tilrettelegge for slik aktivitet i lokalmiljøene. Disse organisasjonene har også 

behov for å få kompensert denne type tap av inntekter.  

Dokumentasjonskrav: Sentralleddet i mange organisasjoner vil, i en periode der mange ansatte 

er permittert, ikke ha anledning til å følge opp evt. spørsmål om f.eks. etterhåndsdokumentasjon 

på vegne av alle klubber. § 5 siste ledd spesifiserer at: «sentralleddet skal videreformidle 

kompensasjonen til underledd og aksjeselskap så snart som mulig etter kompensasjonen er 

mottatt». Det kan være vanskelig om hovedorganisasjonene ansvarliggjøres for eventuell 

tilbakebetaling av midler mottatt til disse underleddene etter § 9, dersom det skulle oppstå en 

situasjon der dette er påkrevet. Vi ber derfor om at det spesifiseres i forskriften at §§ 6, 8 og 9 vil 

bli håndtert direkte mellom Lotteri- og stiftelsestilsynet og aktuell arrangør også der søknad er 

formidlet via sentralledd. 

Tapskompensasjon: Videre ber vi om at det spesifiseres at grensen for tapskompensasjon i § 6 

siste ledd: «Søkes det om å kompensere tap over 400 000 kroner, skal det på forespørsel kunne 

fremlegges revisorattestert budsjett og regnskap» spesifiseres å gjelde for den enkelte arrangør, 

uavhengig av om søknaden sendes inn direkte eller via sentralledd. 

Mal for innrapportering: Når det gjelder innrapportering fra sentralledd, ønsker vi å bemerke at 

det er sentralt at malen fra Lotteri- og stiftelsestilsynet tar hensyn til organisasjoner med svært 

mange arrangører. 

Frivillighetskoordinatorer er aktivitet!: Aktivitetskoordinatorer i organisasjonene samordner 

store gruppe frivillige som skaper tilnærmet kostnadsfri aktivitet. Men koordinatorkostnadene 

bæres av organisasjonen. Driftsmidler og lønn til frivillighetskoordinatorer bør også kunne 

erstattes. 

Samlet sum: Vi ber om at tolkning av §2e må kunne forstås til å gjelde samlet sum, og ikke at 

tapet for hvert enkeltarrangement må våre 25.000. 

Kort søknadsfrist: Frivillige organisasjoner har ofte lav likviditet. Det er behov for kort tid til 

søknadsfrist og utbetaling . Sett gjerne en tidligere søknadsfrist, og evt mulighet for ettersending 

av dokumentasjon. 

 

Vennlig hilsen 

Lasse Heimdal (sign)  

Generalsekretær     


