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2. Tilskudd etter søknad  
500 millioner kroner er avsatt til den søknadsbaserte ordningen. Mottakere av midler 
fra del 1 i ordningen kan også søke midler i del 2. Til forskjell fra del 1 skal det enkelte 
juridiske ledd søke på selvstendig grunnlag i del 2. Sentralleddet søker kun på egne 
vegne, mens eventuelle underledd må søke på egenhånd. Organisasjoner som ikke 
har mottatt momskompensasjon i 2020, men som fyller vilkårene for deltakelse i 
ordningen kan søke i denne delen av ordningen. Det kan søkes om tilskudd til 
gjennomføring av arrangementer og aktiviteter på nasjonalt, regionalt eller lokalt 
nivå. Budsjett 2021 kan legges til grunn, men det forutsettes av budsjettet er 
realistisk utfra situasjonen. 

  
Innspill:  
  
Kostnadssituasjonen for akvariene er spesiell av flere grunner, primært er ikke 
kostnadssiden direkte knyttet til salg/inntekter, det betyr at vi ikke kan skalere våre 
kostnader i forhold til inntektene i like stor grad som andre organisasjoner. Selv ved 
få eller ingen besøkende må dyrene ha mat, stell og trening i like stor grad som i en 
normalsituasjon (ex. COVID). Ansatte på Polaria i Tromsø har daglige oppgaver i 
forhold til vedlikehold og tilsyn av teknisk utstyr (varme, pumper, filter) som sørger 
for at dyrene våre har det godt. 
  
Disse oppgavene sørger for at personalutgifter er mer eller mindre fast, uavhengig av 
inntektene. I tillegg til dette er det kostnader til vedlikehold av akvarier og bygg, 
strøm, avfall og løpende avtaler på veterinærtjenester, leie av utstyr etc. som gir oss 
ett kostnadsbilde som er mer eller mindre konstant gjennom året.  
  
Polaria er en helårig attraksjon med ca. 140 000 besøkende, 80 % fra utlandet. Våre 
budsjetter og resultatregnskap over år, har vært jevnt stigende. Gjestene kommer 
hele året, med to hovedsesonger, vinter og sommer. I et nedstengt Norge, vil det 
være ikke være forventet å kunne utarbeide et troverdig 2021 budsjett, som 
sammenfaller med driftsutgiftene. Derfor er videre kompensasjon avgjørende, for å 
unngå konkurs og nedslakting av dyr. 
   
Vi mener derfor at beregningsgrunnlaget bør være budsjett 2020, ettersom det er 
det nærmeste vi kommer en «fasit» for normalsituasjonen for inntektene og 
kostnadene i løpet av året. I tillegg er det slik at kompensasjonsordningen for 



næringsliv i Brønnøysundregistrene, benytter sammenligningstall fra 2020, i 
søknadsportalen. 
  

Med vennlig hilsen 
  
Anne Grete Johansen 
Direktør 
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