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Høringsuttalelse vedr: Forskrift om midlertidig tilskudd til frivillighets- og idrettssektoren som 
følge av covid-19-utbruddet 

COVID-19-utbruddet gir store inntektstap for DNT og våre medlemsforeninger. Som alle andre 
frivillige organisasjoner drives DNT med nullresultat som mål, og det er dermed ikke noe overskudd 
å redusere. Korona-pandemien har ført til en dramatisk nedskalering av vår aktivitet og vårt 
inntektsgrunnlag i et år hvor svært mye har vært stengt ned har friluftsaktiviteter betydd mye for 
mange. For DNT har det vært svært viktig å opprettholde så mye av vår hyttedrift og frivilligaktivitet 
som smittevernet har tillatt for at folk skal ha god og trygg tilgang til friluftslivet i et krevende år – 
noe de tidligere ordningene fra regjeringen har vært med på å gjøre mulig. 

DNT er glad for at regjeringen legger fram nye stimuleringsordninger for frivilligheten, men vil 
understreke viktigheten av at utleie legges inn som en eksplisitt del av det som inkluderes i 
forskriftens §4c om «tapte publikumsinntekter»  

Den største inntektskilden til DNT er salg av rimelig overnatting på våre 550 hytter, og inntektene er 
til dekning av kostnader for drift. DNTs smitteverninstruks ble senest oppdatert 21. januar d.å. Den 
fastsetter at våre selv- og ubetjente hytter skal leies ut som egne enheter til egne 
husstandsmedlemmer og/eller kohorter. Det gir våre foreninger mye lavere inntekter, men 
alternativet ville vært å stenge hyttene for besøk. Foreningenes utgifter til å holde hyttetilbudet 
åpent er imidlertid om lag de samme som om vi hadde hatt mulighet til å drive med normalt belegg.  

Foreløpige estimater fra våre medlemsforeninger tyder på et inntektstap på 13 millioner kroner 
våren 2021 om smittesituasjonen ikke endrer seg før sommeren. Uten tilstrekkelige inntekter i 
vårhalvåret vil det være svært vanskelig for oss å opprettholde normal drift i sommersesongen 2021, 
og inntektstapet vil også kunne få betydelige konsekvenser for vårt tilbud i årene framover.   

Vi oppfatter at den klare intensjonen bak den nye ordninger er å gi støtte til aktiviteter og 
arrangementer som er tilpasset smittevernsbestemmelsene, og slik sett opprettholde så mye 
aktivitet som mulig i frivillig sektor. Vår anbefaling er derfor at den foreslåtte §4c må omfatte tapt 
utleieinntekt der utleie gjennomføres på lavere nivå enn ved en normalsituasjon.  

Stimuleringsmidlene vil hjelpe våre lokalforeninger å holde hyttene åpne i påsken og vårsesongen – 

tross tilnærmet like høye kostnader og sterkt reduserte inntekter. Stimuleringsmidlene vil på denne 

måten også tilrettelegge for ferie- og fritidsaktivitet i tråd med Regjeringens tilråding om å bli i 

landet i tiden fremover. 
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