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  Kulturdepartementet  

 

 

Oslo, 22. januar 2021 

 

Høringssvar forslag til forskrift for ny stimuleringsordning for frivillighet og idrett 

 

Røde Kors er glad for at stimuleringsordningen for frivilligheten og idretten for første 

halvår av 2021 kommer på plass, og at regjeringen legger opp til en bred, omfattende 

og ubyråkratisk ordning. Vi takker for muligheten til å spille inn til den nye 

stimuleringsordningen, og vil samtidig takke for den gode dialogen vi har hatt med 

departementet knyttet til krisepakkene.  

 

Røde Kors mener ordningen vil bidra til å stimulere til ny frivillig aktivitet etter et 

krevende år med begrensninger på aktivitet og sosialt fellesskap. I forslaget viser 

regjeringen at de i stor grad har lyttet til frivilligheten. Røde Kors er fornøyd med den 

foreslåtte forskriften, men har likevel et par innspill til regjeringen og ber om at enkelte 

punkter presiseres i den endelige forskriften.  

 

Virkeområde  

Røde Kors støtter regjeringens forslag til virkeområde, og mener avgrensningene som 

foreslås er fornuftige. Ordningen vil, slik vi leser forskriften, treffe en større bredde av 

frivilligheten enn de tidligere kompensasjonsordningene. Dersom smitteverntiltakene 

forlenges utover 30. juni, ser vi frem til videre dialog for å sikre frivilligheten.  

 

Tilskudd  

Det er viktig med ordninger som bidrar til å sikre kontinuitet og fleksibilitet i de tilbudene 

som frivilligheten har, og særlig de som er spesielt rettet mot sårbare grupper i 

samfunnet. For Røde Kors er det også viktig med tiltak som bidrar til å sikre at den 

frivillige redningstjenesten er fullt operativ.  

 

Det er svært gledelig å se at regjeringen foreslår å gi ubyråkratisk tilskudd via 

momskompensasjonsordningen. Lokal- og distriktsforeninger i Røde Kors har hatt flere 

utgifter og inntektstap som ikke nødvendigvis har blitt truffet i tidligere krisepakker. Vi er 

derfor glade for at regjeringen lytter til frivilligheten, og velger å benytte seg av slike 

løsninger som treffer bredden.  
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Den søkbare ordningen er dekkende, og gir gode forutsetninger for å stimulere til frivillig 

aktivitet, også under strenge smittvernsbegrensninger. Røde Kors etterlyste både 

mulighet for støtte til merkostnader som følge av smitteverntilpasninger som er 

nødvendige for å gjennomføre arrangementer og aktiviteter, og kostnader til utvikling av 

nye aktiviteter som digitale tilbud og kompetansehevende tiltak i vårt opprinnelige 

innspillsbrev og er glade for å se at dette er fulgt opp. Røde Kors støtter videre at det 

ikke foreslås beløpsgrense.  

 

I § 4 heter det at «Det kan mottas tilskudd til en aktivitet eller arrangement en gang.». Vi 

ber departementet tydeliggjøre hva som menes med dette. Dersom kursserie for 

frivillige digitaliseres, vil man eksempelvis kun få støtte for ett av arrangementene? Det 

bes om at departementet presiserer nærmere hva som menes med én aktivitet og ett 

arrangement, og ev konsekvenser denne definisjonen har for å søke om kursrekker 

eller liknende arrangement/aktiviteter i ulike lokalforeninger. 

 

For spørsmål, ta kontakt med  

Synne Lerhol, politisk rådgiver, synne.lerhol@redcross.no, 480 93 590 
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