
NOTAT 

Oslo, 27. mars 2020 

 

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner | www.lnu.no Side 1 av 2 

Kulturdepartementet 

Høringssvar om kompensasjonsordning for 

arrangører i frivillighets- og idrettssektoren 

 

I dette brevet kommer LNUs innspill til den foreslåtte forskriften om kompensasjon for 

arrangører i frivillighet og idrett. Utover dette stiller vi oss bak Frivillighet Norges innspill.  

1. Grensen på 60 prosent offentlige tilskudd bør fjernes 

Forslaget til forskrift § 2 annet ledd sier: «Arrangører som mottar 60 prosent eller mer av 

sine inntekter fra offentlig tilskudd i 2019, har ikke rett til kompensasjon etter denne 

forskriften.» Barne- og ungdomsorganisasjonenes driftsinntekter kommer i stor grad fra 

statlige tilskudd, blant annet grunnstøtte for barne- og ungdomsorganisajoner fra Bufdir og 

momskompensasjon. I tillegg finansieres de fleste lokallag primært gjennom Frifond. Dette 

har vært villet fra myndighetenes side, dels fordi organisasjonene har svakere økonomi og 

dårligere tilgang til andre inntektskilder enn andre i frivilligheten, dels fordi det bidrar til å 

holde kontingenter, deltakeravgifter og annen egenbetaling lav, slik at økonomi ikke blir en 

barriere for deltakelse i frivilligheten og i organiserte fritidsaktiviteter. LNUs innspill er 

derfor at grensen på 60% i praksis utelater barne- og ungdomsfrivilligheten fra ordningen og 

bør fjernes, sekundært at barne- og ungdomsorganisasjonene (avgrenset ved den felles 

definisjonen i veileder for forenkling av statlige tilskudd til frivillige organisasjoner) unntas 

dette kravet.  

2. Beløpsgrensen på 25.000 kroner bør knyttes til hele organisasjoner, 

ikke underledd 

Vi støtter at forslaget til forskrift § 5 sjette ledd åpner for at sentralledd kan søke om 

kompensasjon på vegne av sine underledd. Det vil være reelt forenklende for organisasjonene 

som omfattes av ordningen. Når dette er en mulighet, bør kravet i § 2 e om 25.000 i samlede 

tapte inntekter og/eller merutgifter knyttes til sentralleddet og den samlede søknaden dette 

sender på vegne av hele organisasjonen, ikke til enkeltarrangementer eller -underledd som 

arrangører. Det er nødvendig for at ordningen skal kunne treffe organisasjoner som har en 

desentralisert struktur med mange, små lokallag, som til sum opplever store økonomiske 

merkostnader. Det vil også ta høyde for arrangementer som gjentas på tvers av ulike 

organisasjonsledd og over tid, f.eks. skoleringsprogrammer som gjennomføres av flere 

lokallag parallelt, men hvor hvert enkelt lokallag vil komme under kravet om 25.000 kroner. 

3. Åpent for allmenheten - organisasjoner som har åpent medlemskap 

I forslag til forskrift § 2 c står det at et av vilkårene er at «arrangementet ville ha vært åpent 

for allmennheten». Her mener vi at «åpent for allmennheten» må forstås som at 

organisasjonen praktiserer åpent medlemskap, og må ikke tolkes så snevert at organisasjoner 

som organiserer minoritetsgrupper i samfunnet ekskluderes.  
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Frivillighetens demokratiske natur gjør at man vil ha arrangementer hvor man kun har 

anledning til å delta dersom man er medlem av organisasjonen, f.eks. årsmøter og opplæring. 

Mange av våre organisasjoner melder i dag om at avlysninger som følge av årsmøter og andre 

demokratiske møter fører med seg større merkostnader. Medlemskontingenten utgjør hele 

eller deler av deltakeravgiften på slike møter, og selv om kontingenten ikke vil bli kompensert 

direkte, opplever organisasjonene en rekke merutgifter ved slike arrangementer som det 

likevel er behov for å dekke.  
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