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Innspill til høring på  forskrift  til stimuleringsordning for idrett og frivillighet

Oslo 19.1.2021

Avgjørende viktig med støtteordninger

Myndighetenes støtteordninger i 2020, i kombinasjon med drastiske grep for

kostnadsbesparelser internt, er viktige for at Skiforeningen vinteren 2021 kan gi et godt ski-

og friluftslivstilbud til innbyggerne på Østlandet. Muligheten til å være aktiv i nærheten av der vi bor,

på ski eller annen måte, er noe av det viktigste for befolkningen i en ellers krevende tid.

Bidrag fra krisepakker gjør også at Skiforeningen er i posisjon til å ta vare på kompetanse, bygg og

innhold i Skimuseet, slik at vi raskt kan åpne det igjen når det er tillatt.

Skiforeningen er glad for at regjeringen ser viktigheten av fortsatt å støtte idretten og frivilligheten. Det

er likevel nødvendig med avklaringer i utkastet til forskrift for stimuleringsordningen for første halvår

2021, slik at ordningen blir forstått. ldet følgende påpeker Skiforeningen de nødvendige

avklaringene, i tillegg har vi et hovedbudskap knyttet til Skimuseet, som er i en særstilling som nasjonal

institusjon.

Behov for å forstå hva den foreslåtte forskriften egentlig sier

Forskriftens §4 sier at ”søker må kunne dokumentere tapte publikumsinntekter og deltakeravgifter ved

å vise til differansen mellom budsjetterte inntekter som er nødvendig for å kunne gjennomføre

arrangementet og aktiviteten ...”. Hva betyr i denne sammenheng "... nødvendig for å

kunne gjennomføre./'?

§4 sier også at arrangement som må avlyses på kort varsel som følge av nye eller strengere pålegg eller

råd, kun vil få dekket allerede påløpte og uunngåelige merkostnader. Hva anses som allerede påløpte

og uunngåelige merkostnader?

Det vil også ved kort frist for avlysning påløpe kostnader etter beslutning om å avlyse eller stenge. Er

da disse kostnadene å regne som allerede påløpte og evt. for hvilken tidsperiode?

Det er uklart hva koblingen mot kompensasjonsordningen for merverdiavgift vil ha av økonomisk

omfang. Vi ber om en konkretisering av hva det betyr at fordeling skal skje etter lik prosentvis andel.

Forskriften må ivareta Skimuseet, en unik institusjon heleid av frivilligheten

Koronakrisepakke 2 og 3 for frivillige lag og organisasjoner i 2020 hadde som formål å kompensere

frivillige organisasjoner med betydelig inntektsbortfall fra arrangement eller annen spesifisert aktivitet,

som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med covid-19-utbruddet. Det kunne søkes

om tapte billettinntekter fra annen spesifisert aktivitet i perioden (for eksempel museer, akvarier,

kinoer eller idrettsanlegg), og omsetning nært knyttet til disse billettinntektene. For Skiforeningen var

da bortfall av inntekter fra Skimuseet, Museumsbutikken og Museumskafeen omfattet.

Skiforeningen er eneeier av Skimuseet i Holmenkollen. Skimuseet driver en historie—

og kulturformidling som har internasjonal interesse og verdi. Den er også helt
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sentral for Skiforeningens eksistens og virksomhet. Sammen med hopptårnet i nasjonalanlegget er

dette kultur- og turistanlegget Norges mest besøkte turistdestinasjon. Økonomien er betydelig.

Alt overskudd anvendes til utvikling av museet eller til tilrettelegging for idrett og friluftsliv til det beste

for medlemmer og befolkningen ellers.

Skiforeningen ber om at stimuleringsordningen for idrett og frivillighet sikrer at Skimuseet med

tilhørende aktiviteter anerkjennes som støtteberettiget innen denne ordningen, på samme måte

som krisepakke  3  i 2020.

ForNSkiforeningen,
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Erik Eide

Generalsekretær

 


