
Informasjon til klubber og forbund, 31. mars kl 16:00 

Krisepakke til frivilligheten – søknadsprosess 
 
Det vil snart være på plass en ny forskrift for kompensasjonsordningen til 
frivillighetssektoren. Forskriften legger til rette for at søknadene til ordningen kan gå 
via sentralledd i større organisasjoner.  
Norsk Kennel Klub ønsker å sende inn en slik samlet søknad på vegne av alle de rundt 
130 klubbene og forbundene som er berørt av situasjonen. 
 
Forskriften som var på høring i slutten av forrige uke, vil hete «Forskrift om midlertidig 
kompensasjonsordning for arrangører i frivillighets- og idrettssektoren ved avlysning, stenging eller 
utsettelse av arrangementer som følge av COVID-19-utbruddet».  
 
Hvilke tap og utgifter kan man få kompensasjon for, og hvilke organisasjoner kan få 
kompensasjon? 
Ordningen gjelder for arrangementer som var planlagt fra og med 5. mars til og med 30. april, og 
man kan få kompensasjon for tapt billettinntekt, deltakeravgift og merutgifter. Totalt tap må ha vært 
minst 25 000 kroner til sammen for å ha rett til kompensasjon etter forskriftsutkastet. Kun klubber og 
forbund som var registrert i Frivillighetsregisteret før 5. mars 2020 kan søke i ordningen. 
 
Se skisse til forskrift for mer informasjon (under). Forskriften var på høring, og det vil kunne 
forekomme endringer. Signalene er at denne skal være klar i løpet av uken. 
 
Felles søknad for alle klubber og forbund 
Etter vår foreløpige oversikt har 130 klubber avlyst rundt 250 terminfestede arrangementer i angitt 
periode. Også ikke-terminfestede arrangementer kan det søkes kompensasjon for, disse har vi ikke 
oversikt over, det må vi få fra dere i neste runde. 
 
Norsk Kennel Klub sentralt ønsker å sende inn en samlet søknad for hele organisasjonen vår. Dette 
både for å bistå klubbene, for å gjøre søknadene så likelydende som mulig, og ikke minst for å vise 
myndighetene de voldsomme konsekvensene arrangementsstansen har for det organiserte hunde-
Norge. 
 
Forskriften understreker at ordningen er rammestyrt basert på bevilget beløp, og det blir tildelt 
midler etter søknad innenfor denne rammen. Dersom rammen ikke rekker til full kompensasjon vil 
prosentvis avkortning være lik for alle søkere.  
I den anledning kan det være en fordel å få vist frem hvor stort tap som IKKE dekkes gjennom 
ordningen for oss samlet. Dette både for å kunne søke inn i andre ordninger, men også for å vise 
tydelig at det er behov for økning av rammen som ble innvilget i utgangspunktet. Det er rimelig å 
anta at 600 millioner for å dekke tap i hele idretts- og frivillighetssektoren i to måneder er altfor lavt. 
 
Det vil bli satt opp en mal for søknaden av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Vi vil komme tilbake med 
innholdet i malen og informasjonen vi trenger fra dere som er berørt. 
 
Sentralleddet skal ved samlet søknad «videreformidle kompensasjonen til underledd og aksjeselskap 
så snart som mulig etter kompensasjonen er mottatt». Vi vil videreformidle kompensasjonen 
innenfor 2-3 virkedager etter at den er kommet inn på NKKs konto. 
 



Høringssvar fra NKK 
NKK leverte inn underlag til høringssvar som også følger vedlagt (nederst i mailen). Våre innspill ble 
videreformidlet til Kulturdepartementet via Norsk Friluftsliv og Frivillighet Norge.  
 
 
Med vennlig hilsen 
  
Cecilie Holgersen 
Avdelingsleder marked og kommunikasjon 
mobil: 41541143, e-post: cecilie.holgersen@nkk.no 
 
-------------------------------------- 
Besøksadresse: Nordåsveien 5, 1251 Oslo  
Postadresse: Postboks 52 Holmlia, 1201 Oslo 
www.nkk.no / www.nkkbutikken.no / www.kjøpehund.no 

 
 
 
 
 
Forskriftsutkast: 
Forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for arrangører i frivillighets- og idrettssektoren ved 
avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer som følge av COVID-19-utbruddet 
 
§ 1 Formål 
Formålet med ordningen er å kompensere tap av billettinntekt og deltakeravgift og merutgifter 
ved avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer i frivillighets- og idrettssektoren som 
følge av pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med COVID-19-utbruddet.  
 
§ 2 Generelle vilkår 
Det kan etter søknad gis kompensasjon til arrangører i frivillighets- og idrettssektoren når 
følgende vilkår er oppfylt: 

a. arrangøren eller eierne av arrangøren har sin hovedvirksomhet i Norge og er registrert 
i Frivillighetsregisteret før 5. mars 2020 

b. arrangementet var planlagt avholdt i Norge  
c. arrangementet ville ha vært åpent for allmennheten  
d. arrangementet var planlagt i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020 
e. tapt billettinntekt, deltakeravgift eller merutgifter for arrangøren i den gjeldende 

perioden utgjør minimum 25 000 kroner til sammen 
f. arrangøren er ikke under konkursbehandling. 

 
Arrangører som mottar 60 prosent eller mer av sine inntekter fra offentlig tilskudd i 2019, har 
ikke rett til kompensasjon etter denne forskriften.  

§ 3 Hvilke tap eller utgifter det kan gis kompensasjon for 
Det kan gis kompensasjon for: 

a. netto tapt billettinntekt ved avlysning eller stengning av et arrangement som følge av 
pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med COVID-19 utbruddet,  

mailto:cecilie.holgersen@nkk.no
http://www.nkk.no/
http://www.nkkbutikken.no/
http://www.kj%C3%B8pehund.no/
http://www.kj%C3%B8pehund.no/


b. netto tapt deltakeravgift ved avlysning eller stengning av et arrangement som følge av 
pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med COVID-19 utbruddet, eller 

c. merutgifter som følge av at et arrangement avlyses, stenges eller utsettes som følge av 
pålegg eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med COVID-19 utbruddet. 

 
Med netto tapt billettinntekt eller tapt deltakeravgift menes differansen mellom 
arrangementets  budsjetterte billettinntekt eller deltakeravgift og arrangementets faktiske 
billettinntekt eller deltakeravgift. Tapte billettinntekter eller deltakeravgifter som har blitt 
dekket av arrangørens forsikringsordning, avtale mv. eller offentlig kompensasjon utenfor 
denne ordningen, kompenseres ikke. Tapte billettinntekter eller deltakeravgifter som kan 
dekkes av arrangørens forsikringsordning eller avtale mv. dekkes heller ikke.  
 
Med merutgifter som følge av at et arrangement avlyses eller stenges menes utgifter som 
oppstår som en direkte følge av avlysningen eller stengingen, for eksempel 
avbestillingsgebyrer. Utgifter før avlysning eller stenging av arrangementet som påløper til 
tross for avlysning eller stenging, dekkes ikke. Med merutgifter som følge av at et 
arrangement utsettes, menes for eksempel ombookingsgebyrer eller tap som følge av at 
innkjøpte varer eller tjenester ikke kan benyttes når arrangementet skal gjennomføres på nytt. 
Merutgifter som dekkes eller kunne ha blitt dekket av arrangørens forsikringsordning eller 
avtale mv. dekkes ikke. 
 
§ 4 Tildelingskriterier 
Arrangører med søknader som oppfyller ordningens vilkår, vil få kompensasjon. Det tildeles 
kompensasjon én gang per arrangør i gjeldende periode.   

Kompensasjonen det søkes om etter § 3 skal ikke gi et overskudd etter avlysning, stenging 
eller utsettelse som overstiger budsjettert resultat for arrangementet før avlysning, stenging 
eller utsettelse. I slike tilfeller vil kompensasjonen bli redusert slik at overskudd etter 
avlysning, stengning eller utsettelse blir likt budsjettert resultat før avlysning, stenging eller 
utsettelse. 
 
Ordningen er rammestyrt basert på bevilget beløp. Det vil bli tildelt midler etter søknad 
innenfor ordningens ramme. Søknader som oppfyller ordningens vilkår kan få kompensasjon i 
henhold til § 3 med inntil 100 prosent. Dersom rammen ikke rekker til full kompensasjon, vil 
den prosentvise avkortningen være lik for søkere der søknaden oppfyller ordningens vilkår.  
 
Tildelt kompensasjon utbetales ikke dersom det innen utbetalingen blir åpnet konkurs hos 
arrangøren. 

§ 5 Krav til søknaden 
Søknad om kompensasjon skal leveres elektronisk via Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider. 
Nærmere informasjon vil fremgå av søknadsskjemaet og Lotteri- og stiftelsestilsynets 
nettsider. 
 
Søknader må være mottatt av Lotteri- og stiftelsestilsynet senest x. mai 2020. 

Følgende opplysninger skal gis i søknadsskjemaet: 
a. bekreftelse på at vilkårene i § 2 bokstav a til f er oppfylt 
b. tapt billettinntekt eller deltakeravgifter som søkes kompensert i henhold til § 3 bokstav 

a og b og merutgifter som søkes kompensert etter § 3 bokstav c  



c. bekreftelse på at kompensasjon etter § 3 ikke er dekket eller kunne blitt dekket på 
annen måte, gjennom for eksempel forsikring eller avtaler 

d. opplysninger om kompensasjon etter § 3 vil gi et overskudd som er større enn om 
arrangementet ble avholdt som planlagt jf. § 4 andre ledd 

e. bekreftelse på at arrangøren ikke mottar 60 prosent eller mer av sine inntekter fra 
offentlig tilskudd i 2019, jf. § 2 andre ledd 

f. bekreftelse på at arrangøren ikke har mottatt offentlig kompensasjon utenfor denne 
ordningen som dekker kompensasjon etter § 3 

g. bekreftelse fra arrangør om at arrangementer ble avlyst eller utsatt som følge av råd 
eller pålegg fra myndighetene 

h. bekreftelse på at arrangøren ikke er under konkursbehandling. 
 
Lotteri- og stiftelsestilsynet kan også be om ytterligere opplysninger som er nødvendige for 
behandling av søknader etter denne forskriften. 

Arrangører med flere arrangementer må sende samlet søknad. Dersom et arrangement 
arrangeres i samarbeid mellom flere arrangører, skal det bare sendes én søknad for 
arrangementet. Arrangører som samarbeider om et arrangement må avklare hvem som sender 
søknaden. 

Sentralledd, definert i forskrift 23. oktober 2018 nr. 1600 om merverdiavgiftskompensasjon 
for frivillige organisasjoner § 2 b), kan sende inn en samlet søknad på vegne av hele 
organisasjonen. Sentralleddet skal på søknadstidspunktet ha utarbeidet en sammenstilling etter 
mal fastsatt av Lotteri- og stiftelsestilsynet. I sammenstillingen skal den enkelte arrangørens 
organisasjonsnummer og juridiske navn fremgå. Videre må det gis opplysninger for det 
enkelte arrangement i henhold til § 5 tredje ledd punkt a til h. Sentralleddet skal påse at alle 
arrangører som inngår i den samlede søknaden var registrert i Frivillighetsregisteret før 5. 
mars 2020. Sentralleddet skal videreformidle kompensasjonen til underledd og aksjeselskap 
så snart som mulig etter kompensasjonen er mottatt.  
 
§ 6  Etterhåndsdokumentasjon 
Søkere må på forespørsel kunne dokumentere: 

a. tapet eller merutgiftene som søkes kompensert etter § 3, for eksempel ved å legge frem 
regnskap fra tidligere års sammenlignbare arrangementer, avtaler, intensjonsavtaler og 
annen relevant informasjon som viser kostnader, inntekter og eventuelt overskudd, jf. 
§ 4 andre ledd  

b. budsjetterte inntekter og utgifter for arrangementet før beslutning om avlysning eller 
utsettelse  

c. faktiske inntekter og utgifter for arrangementet etter beslutning om avlysning eller 
utsettelse 

d. at tapet eller merutgiftene ikke dekkes på annen måte. Dokumentasjon av merutgifter 
kan bl.a. være. kjøpsbetingelser eller avtaler for de varene eller tjenestene som søkes 
kompensert.  

e. at det var gitt pålegg eller råd fra myndighetene om avlysning eller utsettelse av 
arrangementet.  

For søknad om å kompensere tap opp til 400 000 kroner skal budsjett og regnskap på 
forespørsel bekreftes av daglig leder eller styreleder. Søkes det om å kompensere tap over 400 
000 kroner, skal det på forespørsel kunne fremlegges revisorattestert budsjett og regnskap. 
 
§ 7 Saksbehandlingsregler 
Ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.  



 
Kulturdepartementet er klageinstans for Lotteri- og stiftelsestilsynets vedtak etter forskriften.  
 
§ 8 Kontroll 
Lotteri- og stiftelsestilsynet kan føre kontroll med at vilkårene for å motta kompensasjon etter 
ordningen er oppfylt. 
 
Søker plikter på forespørsel å fremlegge alle opplysninger som er nødvendige for at Lotteri- 
og stiftelsestilsynet kan føre kontroll etter denne forskriften. Arrangører som mottar mer enn 
400 000 kroner skal oppbevare all dokumentasjon for at vilkårene for å motta tilskudd er 
oppfylt i ti år beregnet fra året etter søknadsåret. Arrangører som mottar inntil 400 000 kroner 
skal oppbevare dokumentasjon i fem år. 
 
§ 9 Tilbakebetaling 
Dersom en søker gir ufullstendige eller feilaktige opplysninger i søknaden om kompensasjon, 
og dette medfører at det utbetales uberettiget eller forhøy kompensasjon, kan den helt eller 
delvis kreves tilbake. Dersom kompensasjonen ennå ikke er utbetalt, kan den holdes helt eller 
delvis tilbake eller bortfalle.  
 
Dersom det utbetales for høy kompensasjon på grunn av feil fra Lotteri- og stiftelsestilsynet, 
kan den uberettigede andelen av kompensasjonen kreves tilbakebetalt. 
 
§ 10 Ikrafttredelse og varighet 
Forskriften trer i kraft straks. 
 
 
NKKs høringssvar: 
Norsk Kennel Klub organiserer gjennom vårt sentralledd 270 rase- og aktivitetsklubber, forbund og 
regioner. Rundt 130 av disse, og også sentralleddet, har måttet avlyse arrangementer i perioden 
forskriften omfatter fra 5. mars og ut april måned som følge av pålegg eller råd gitt av myndighetene 
i forbindelse med COVID-19-utbruddet.  
Dersom påleggene utvides i tid utover april måned, vil nær alle våre klubber og forbund bli berørt. 
 
Norsk Kennel Klub ber om at også tapt vare-/tjenestesalg i forbindelse med avlyste arrangementer 
kan kompenseres, forskriftens § 3  
Det har tidligere blitt signalisert at også tapte inntekter fra tilleggssalg i forbindelse med avlyste 
arrangementer kan bli kompensert. Dette ligger imidlertid ikke inne i forslag til forskrift på høring. 
Vi ber om at det gjøres en ny vurdering av om dette skal tas inn i § 3.  
NKK har f.eks. et budsjettert varesalg på rundt 450 000 kroner på to avlyste arrangement i 
mars/april, i tillegg til tapte inntekter på servering, parkering mv. knyttet til arrangementene. Dette 
dekkes ikke av kompensasjonsalternativene det er lagt opp til i forskriften. 
 
Norsk Kennel Klub ber om spesifiseringer angående §§ 6, 8 og 9 der sentralledd sender samlede 
søknader 
NKK merker seg at det i § 5 siste ledd åpnes for at sentralleddet kan sende inn samlet søknad på 
vegne av hele organisasjonen. Dette er en oppgave vi er forberedt på å bistå med, vi ser at det vil 
avhjelpe vesentlig å få samlede søknader fra store aktører.  
Sentralleddet i Norsk Kennel Klub vil, i en periode der store deler av våre ansatte er permittert, ikke 
ha anledning til å følge opp evt. spørsmål om f.eks. etterhåndsdokumentasjon på vegne av alle 130 
klubber. 
  



§ 5 siste ledd spesifiserer at: 
«sentralleddet skal videreformidle kompensasjonen til underledd og akseselskap så snart som mulig 
etter kompensasjonen er mottatt» 

Vi vil med dette vanskelig kunne ansvarliggjøres for tilbakebetaling av midler mottatt til disse 
underleddene etter § 9, dersom det skulle oppstå en situasjon der dette er påkrevet. 
Vi ber derfor om at det spesifiseres i forskriften at §§ 6, 8 og 9 vil bli håndtert direkte mellom Lotteri- 
og stiftelsestilsynet og aktuell arrangør også der søknad er formidlet via sentralledd. 
Videre ber vi om at det spesifiseres at grensen for tapskompensasjon i § 6 siste ledd:  

«Søkes det om å kompensere tap over 400 000 kroner, skal det på forespørsel kunne fremlegges 
revisorattestert budsjett og regnskap»  

spesifiseres å gjelde for den enkelte arrangør, uavhengig av om søknaden sendes inn direkte eller via 
sentralledd. 
 
Når det gjelder innrapportering fra sentralledd, ønsker vi å bemerke at det er sentralt at malen fra 
Lotteri- og stiftelsestilsynet tar hensyn til organisasjoner med svært mange arrangører. For Norsk 
Kennel Klub vil antall arrangører med organisasjonsnumre og juridiske navn være rundt 130 i første 
søknadsrunde, og det vil bli søkt for rundt 250 avlyste arrangementer i mars/april. 
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