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Forslag til ordninger om midlertidig tilskudd til frivillighets- og idrettssektoren som følge av covid-
19. 
Forslaget, som er på høring, dreier seg om innføring av to midlertidige forskrifter om tilskudd til 
frivillighets- og idrettssektoren som følge av covid-19. Det tas forbehold om ESA-godkjenning av 
regelverket.  
 
Brystkreftforeningen ved Daglig leder, Beate Christine Wang, er takknemlig for å kunne komme med 
en kommentar i forbindelse med høringen fra kulturdepartementet.  
 
Fra Høringsnotatet 
Bakgrunn Frivilligheten og idretten er hardt rammet av myndighetspålagte restriksjoner som følge av 
covid-19. Flertallet av organisasjonene melder om økte kostnader, reduserte inntekter, frafall av 
medlemmer som følge av manglende aktivitet, og behov for å utvikle og tilpasse tilbud til 
målgruppene. Regjeringen har derfor avsatt 1,185 milliarder kroner, for perioden 1. januar til og med 
30. juni 2021, til stimuleringsordninger for idrett og frivillighet, jf. Kulturdepartementet Prop. 1 S 
(2020-2021). 
 
Brystkreftforeningen støtter Kulturdepartementas beskrivelsene av dagens situasjon. Det har blitt 
utarbeidet forskjellige tilskuddsordninger til organisasjoner og foreninger og andre yrkesgrupper ifm. 
koronasituasjonen i Norge. Brystkreftforeningen har ikke kunnet benytte seg av noen av disse 
tilskuddsordninger, knyttet til koronapandemien. Dette til tross for en dramatisk endring i 
tankesettet til Brystkreftforeningen og et stort behov for å utvikle digitale løsninger, etter 
formålsparagrafen og gi et relevant tilbud til målgruppen. Målet må være at andre organisasjoner og 
foreninger kan søke økonomisk støtte til aktiviteter, gjennom de nye endringene i tilskuddsordningen 
for frivillighets- og idrettssektoren. 
 
Fra Høringsnotatet 
B) kostnader til utvikling av nye aktiviteter som digitale tilbud og kompetansehevende tiltak. Med 
aktivitet forstås tilbud i regi av frivillige organisasjoner innenfor organisasjonens hovedformål, og 
som er tilgjengelig for målgruppen. Det inkluderer støtte til tilpasning av eksisterende aktivitet, 
digitalisering av aktuelle tilbud, smitteverntiltak og kompetanseheving hos frivillige innenfor 
digitalisering og smittevern. Det gis ikke støtte til organisatoriske tiltak som organisasjonen ville ha 
gjennomført uavhengig av covid-19. Det gis heller ikke støtte til ordinære driftsoppgaver. Søker må 
påregnes å kunne fremvise budsjett og beskrivelse for utvikling av aktiviteten. Lotteri- og 
stiftelsestilsynet kan be om ytterligere dokumentasjon ved behandling av søknaden. 
 
Brystkreftforeningen merker seg særlig punkt B. Det er meget positivt, at Kulturdepartementet ser, 
at det er betydelige kostnader for en organisasjon å skulle utvikle et tilfredsstillende medlemstilbud 
ved bruk av digitale løsninger, gjennomføre opplæring på digitale løsninger og videreføre 



informasjon og kunnskapsoppdatering for medlemmene og andre interesserte, som f. eks 
pårørende.   
Aktuelle tilbud til medlemmene og andre gjennom forskjellige digitale møteplasser er et sterkt 
etterlengtet behov, for en forening som Brystkreftforeningen. Det gjelder for eksempel å kunne 
utvikle digitale likepersonskurs; tilby digitale nettverksmøter for forskjellige undergrupper, som 
medlemmer med metastatisk brystkreft, medlemmer under 45, unge pårørende og pårørende; 
formidle aktuelle prosjekter innenfor klinisk forskning og utvikle kurs for brukermedvirkning, 
gjennom digitale løsninger. Mange av medlemmene lever i isolasjon og er alene, eller hele familien 
lever i isolasjon, hvor behovet for en trygg kontakt med andre i samme situasjon gjennom digitale 
møteplasser er stort. 
 
Brystkreftforeningen støtter endringene ved innføring av to midlertidige forskrifter om tilskudd til 
frivillighets- og idrettssektoren som følge av covid-19. 

Vennlig hilsen | Kind regards 

Beate Christine Wang  
Daglig leder | Brystkreftforeningen 
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beate@brystkreftforeningen.no  
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