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God fredag,  
 
Vi har koordinert med Polaria i Tromså og Atlanterhavsparken i Ålesund som står i tilnærmet samme 
situasjon som oss. Følgende innspill til Høringsnotat KUD - stiftelser/frivillighet/akvarier - innspill – 
endringsforslag kommer fra Stiftelsen Akvariet i Bergen: 
  
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 ved Stiftelsen Akvariet i Bergen 
har også daglige oppgaver som inkluderer tilsyn av teknisk utstyr (varme, pumper, filter) som sørger 
for at systemer fungerer som de skal slik at dyrene våre har det godt. 
  
Disse arbeidsoppgavene gjør at personalkostnader mer eller mindre er faste, 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.  
   
I et nedstengt Norge, vil det være ikke være svært komplisert og med lite realisme en vil klare å 
utarbeide et troverdig 2021 budsjett, som sammenfaller med driftsutgiftene. For oss videre 
kompensasjon avgjørende, for videre drift og for å sikre dyrevelferd. 
   
Vi mener at beregningsgrunnlaget i ordningen 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 ønske om en god helg! 
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