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Høringssvar: Stimuleringsordning for frivillighets- og idrettssektoren  

Det vises til høringsnotat og forskriftsutkast om midlertidig tilskuddsordning for frivillighet- og 
idrettssektoren i 2021 som følge av covid-19-utbruddet. 
 
De frivillige kulturorganisasjonene generelt og det lokale kultur- og musikklivet spesielt har blitt sterkt 
berørt av den pågående pandemien. Over natten ble alle musikkaktiviteter avlyst. Selv om mange av 
aktivitetene har startet opp igjen, er det fremdeles mange lokale lag og foreninger som ikke kan eller tør å 
sette i gang øvelser, fremføringer, kurs og prosjekter. Pandemien har fått og vil få store konsekvenser for 
aktivitetene i våre medlemsorganisasjoner i 2021.  

For organisasjonene er det av avgjørende betydning at aktiviteten kan reddes, fornyes og stimuleres. 
Alternativet er at en stor andel utøvere og frivillige vil falle fra og mange lag legges ned. 

Norsk musikkråd har tidligere sendt et omfattende innspill til utformingen av en stimuleringsordning i 
2021 (ref 20/4865-1), hvor vi har redegjort for behovene til det frivillige musikklivet for en 
stimuleringsordning.  
 
Det er også blitt sendt inn et felles forslag fra flere av paraplyene i frivillig sektor om at nye ordninger kun 
bør etableres dersom hensikten ikke kan oppnås innenfor rammen av eksisterende ordninger: 
 
I lys av at målsetningen er å få gjennomført mest mulig aktivitet i den situasjonen kulturlivet befinner seg i, 
og for å unngå å etablere ordninger som innfører ytterligere søknadsrutiner i lagene for midler til aktivitet, 
foreslår Norsk musikkråd i samråd med flere paraplyer følgende modell:  
 
• Rammen som settes av til en stimuleringsordning for lag registrert i Frivillighetsregisteret fordeles og 

forvaltes på følgende måte:  
- 1/6 fordeles via studieforbund 
- 1/6 fordeles via Frifond organisasjon, hvorav en mindre andel til aktivitetsfremmende 

tiltak i regi av sentralleddet 
- 1/3 forvaltes som en søkbar ordning hos Lotteri- og stiftelsestilsynet for kompensasjon 

for bortfall av inntekter. Denne skal også omfatte påførte kostnader ved lokale 
smitteutbrudd mv. 

- Kulturdepartementet skal videre vurdere å bruke andre eksisterende ordninger til å 
fordele resten av stimuleringsmidlene på. En aktuell måte å gjøre dette på er at: 
 1/3 av stimuleringsmidlene fordeles gjennom systemet for 

momskompensasjonsordningen.  
 
Vurdering: 

Departementet foreslår positive endringer fra kompensasjonsordningen i 2020. Spesielt positivt er det at 
den nedre beløpsgrensen på 25.000 er fjernet.  
 
Det foreslås at 1/3 av midlene kanaliseres ved hjelp av tildelt momskompensasjon. Det er positivt at 
departementet ser til eksisterende ordninger som kanal, som var et av våre opprinnelige innspill. Det er 
imidlertid problematisk hvis denne delen kun skal knyttes til momskompensasjon alene. Det innebærer at 
utmåling kun blir basert på organisasjonens økonomiske størrelse. Det er ikke gitt at de organisasjoner 
med størst økonomi er de samme som skaper mest aktivitet pr tildelt krone momskompensasjon. 
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For organisasjoner med flest aktiviteter i medlemslagene lokalt, vil studieforbund og Frifond organisasjon 
som utmålingsgrunnlag gi en riktigere fordeling, siden disse ordningene nettopp tar utgangspunkt i 
avholdt aktivitet. Frifond og studieforbund er direkte knyttet til aktivitet, utbredelse og oppslutning, som 
etter vårt syn burde være de parameterne som en stimuleringsordning baserer seg på. 
 
Det foreslås at 2/3 av midlene blir etablert som en søkbar ordning. Hensikten er å stimulere til aktivitet. 
Som følge av §4c vil arrangementer som må avlyses på kort varsel som følge av råd eller pålegg ikke ha 
noen inntektssikring, men inntil 70 pst av de påløpte og uunngåelige merkostnader kan dekkes.  
 
Vår vurdering er at uten noen inntektssikring ved avlysning på kort varsel vil visse større arrangementer 
ikke bli stimulert. Det gjelder større enkeltstående arrangementer som er avhengig av lang 
planleggingshorisont og mange involverte tilretteleggere, eksempelvis festivaler, større konserter og 
loppemarkeder.  
 
Hensikten med noen av de større arrangementene er å sikre en publikumsinntekt som videre danner et 
inntektsgrunnlag for driften resten av året. Det er vanskelig å utsette disse på kort varsel for en senere 
gjennomføring, og usikkerheten i form av at et inntektsbortfall ikke vil omfattes dersom kommunen 
anbefaler avlysning, gir en høy risiko for arrangør.  
 
Stimuleringsordningen er varslet en varighet frem til 30. juni. Mange av de frivillige musikklagene har 
aktivitet i sommermånedene, og disse må selvsagt planlegges på vårparten. For å stimulere til 
planlegging av sommerkurs, stevner og festivaler i vår er vår vurdering at ordningen forlenges til 31. 
august. 
 
 
Oppsummert:  

• Ordningen må innrettes slik at 1/3 av midlene kanaliseres gjennom Frifond og studieforbund i tillegg 
til 1/3 gjennom momskompensasjon 

• Stimuleringsordningen bør inkludere inntektsbortfall fra større publikumsarrangementer som må 
avlyses på kort varsel som følge av myndighetenes pålegg  

• Ordningen bør utvides til 31. august for å stimulere til planlegging av sommerarrangement  

 
Med vennlig hilsen  

 
 
Bjarne Dæhli    
generalsekretær   
 
bjarne.daehli@musikk.no   
Telefon: 950 62 358 
 

 

Norsk musikkråd representerer 35 nasjonale musikkorganisasjoner som engasjerer nærmere 7 000 lokale 
lag med 250 000 medlemskap. Musikkaktivitetene spenner seg over alle sjangeruttrykk, tradisjonsmusikk 
og særskilte tilrettelagte aktiviteter. Samlet er disse en svært viktig tilbyder av hverdagskultur. I tillegg er 
dette aktører som er med på å både verne og fornye kulturarven.  
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