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Innspill til forskrift om midlertidig tilskudd til kulturarrangører som følge av covid-19 
– stimuleringsordning for kultursektoren 1. januar– 30. juni 2021 

AKKS er veldig glad for at det nå kommer en ny forskrift til ordninger om midlertidig tilskudd til frivillighets- og 
idrettssektoren som følge av covid-19. Vi ser at det er helt nødvendig for at vi som organisasjon og andre 
organisasjoner skal klare å overleve og fortsette med våre samfunnsoppdrag, ikke minst med tanke på at 
pandemien trekker ut i tid.  

Det er bra at kravet om mindre enn 60% statlig finansiering og kravet om at tap må overstige 25 000 kroner 
er fjernet. Det vil føre til at langt flere av oss barne- og ungdomsorganisasjoner kvalifiserer til støtte. Det er 
flott at departementet har lyttet til innspillene som har kommet fra flere hold angående dette. 
 
Frie midler  

For organisasjoner som AKKS vil det være en stor ulempe dersom stimuleringsordningen i for stor 
grad legger opp til søknadsbasert prosjektstøtte. Søknadsbaserte prosjektstøtteordninger er mer 
arbeidskrevende og mindre forutsigbare enn frie midler. Administrasjonen i små organisasjoner 
som AKKS er allerede sterkt presset og det vil bli for ressurskrevende å søke og rapportere på 
slike ordninger.  

At en tredel av midlene kanaliseres ved hjelp av momskompensasjonsordningen er positivt. 

AKKS mener at det viktigste som kan gjøres for å stimulere til aktivitet er å kanalisere midler til drift 
gjennom eksisterende støtteordninger, som for eksempel ved å bruke Frifond organisasjon som 
støtter lokal aktivitet og Nasjonal grunnstøtte til barne- og ungdomsorganisasjoner som støtter 
organisasjonenes sentralledd.  

AKKS ønsker derfor at midlene i stimuleringsordningen kanaliseres gjennom allerede eksisterende 
ordninger. Det må settes søknadsfrister for alle ordningene og en utbetaling. 

Sommeraktiviteter i 2021  

En meget viktig aktivitetsperiode for AKKS er sommerleirperioden, da gjennomfører vi flere LOUD! 
leire for barn og ungdom fra hele landet, dette er også en viktig rekruteringsperiode. Vi er derfor 
kritisk til at ordningens virkeperiode har sluttidspunkt 30. juni. Juli og august som også er 
sommerleir måneder faller dermed utenfor ordningen.  

Vi håper derfor at departementet utvider støtteordningens virketid til 31. august. Dette vil sørge for 
økt forutsigbarhet og styrke organisasjoners mulighet til å planlegge og gjennomføre gode 
sommeraktiviteter for barn og unge.  
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Innspill til forskriften  

§3 Merverdiavgiftskompensasjon  

AKKS er positive til at 255 millioner kroner blir avsatt i denne ordningen til fordeling gjennom 
merverdiavgiftskompensasjon. Det er et viktig og godt tiltak for å stimulere til aktivitet og det 
kommer gjennom en ordning vi allerede er godt kjent med. Det gjør det enklere for en liten 
administrasjon å ta del i ordningen.  
Som en relativt liten organisasjon tror AKKS det ville være klokt å kun ha en utbetaling av midlene, 
da det igjen vil lette det administrative arbeidet. 

Siden Regjeringen har som ambisjon å gjenbruke opplysninger frivillige organisasjoner har levert til 
det offentlige. Forventer vi at Lotteri- og stiftelsestilsynet i denne ordningen ikke ber om å få 
utlevert opplysninger organisasjonene allerede har levert i sin søknad om momskompensasjon i 
2020 på nytt.  

§4 Tilskudd etter søknad  
 
Det er bra at ordningen med endringene i inngangskrav vil kunne utløse midler for barne- og 
ungdomsfrivilligheten Likevel er det noen punkter i den foreslåtte forskriften som vi ønsker å 
påpeke.  

§4a) Tilpasning av arrangement 
I høringsnotatet står det under 2 a (§4a):  

«Organisasjoner skal så langt det lar seg gjøre tilpasse aktivitetene så godt det lar seg gjøre. Er 
det for eksempel mulig å gjennomføre aktiviteten eller arrangementet digitalt på en 
kostnadseffektiv måte, så skal dette gjøres»  

Vi har organisert vårt tilbud gjennom digitale løsninger så langt det har vært mulig i 2020 og vi har 
gjort oss noen erfaringer. Dersom vi skal tolke dette ordrett blir det vanskelig å kunne søke om 
tilskudd til aktivitet som skal gjennomføres fysisk. I et tenkt senario kan store deler av aktiviteten 
hos oss og andre gjennomføres digitalt, men aktiviteten vil likevel ikke gi det samme utbytte verken 
for oss som organisasjon eller for våre medlemmer. Vi ser også at mange av medlemmene som 
startet opp før pandemien har falt fra den digitale aktiviteten som ble gjennomført som erstatning. 
Heldigvis er fortsatt de fysiske møtestedene de viktigste for oss og de må vi ivareta.  
 
Siden denne stimuleringsordningen er tenkt å skulle stimulere til aktivitet i frivilligheten, ønsker og 
håper vi at 2 a (§4a) ikke skal forstås og virke innskrenkende på muligheten til å gjenoppta fysisk 
aktivitet.  

§4b) Ny aktivitet  

I forskriftens §4b står det at det kan søkes tilskudd for «kostnader til utvikling av nye aktiviteter».  
 
Vi erfarer at det nå er helt presserende å forsøke å opprettholde ordinær drift for å kunne gi tilbake 
til både eksisterende og potensielt nye medlemmer. Å starte opp med nye aktiviteter er meget 
ressurskrevende i normaltider for små organisasjoner, i en krise situasjon blir det viktigste å holde 
hjulene i gang for å komme seg nogen lunde helskinnet gjennom. Vi bruker allerede store  
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ressurser for å justere kjerneaktivitetene slik at vi kan komme i gang igjen etter en lang periode 
med varierende aktivitetsstans. 
Vi og mange med oss har velprøvde og godt fungerende tilbud som vi vet treffer målgruppene.  
Før innovasjon kan skje må faktisk eksistens sikres, vi reduserer og fjerner risiko best ved å 
opprettholde våre ordinære aktiviteter.  
 
Derfor ber vi om at midlene som ligger i «nye aktiviteter» legges inn i de frie midlene.  

§ 4c) Kompensasjon for tapte inntekter fra arrangementer  
AKKS viser her til innspill fra bl.a. NMR om kompensasjon for arrangementer som ikke enkelt lar 
seg avlyse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Pia Korsnes 
Daglig leder 
AKKS Norge 

AKKS er en frivillig musikkorganisasjon som jobber for kjønnsbalanse og likestilling i norsk musikkliv.  
Vårt formål er ”å rekruttere, motivere og synliggjøre kvinner i alle ledd av musikklivet”  

Les mer om AKKS her: https://akks.no 
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