Informasjon til klubber og forbund, 6. april kl. 11:00

Krisepakke til frivilligheten
– hver klubb/forbund/region må søke direkte
Vi sendte 31. mars ut en epost til klubber, forbund og regioner vedr. søknader om
midler fra kompensasjonsordningen til frivillighetssektoren.
Gjennom helgen 4.-5. april ble det publisert ny informasjon om ordningen. Vi ser at
det dessverre gjør at vi ikke vil kunne løse søknadsprosessen med felles søknad fra
sentralledd slik vi hadde håpet.
Forskriften som var ute på høring fredag 27. mars hadde i utgangspunktet et avsnitt om at støtte
kunne søkes via sentralledd i organisasjoner. Med det som bakgrunn ønsket NKK å sende inn en
samlet søknad for alle klubber og forbund. Dette for å bistå klubbene, gjøre søknadene så like
innholdsmessig som mulig, og ikke minst for å vise de voldsomme konsekvensene for det organiserte
hunde-Norge når alle arrangementer stanses.
I forskriften som ble vedtatt 3. april, er det ingen åpning for en slik felles søknad fra sentralledd.
Hver berørte klubb/forbund/region må derfor selv søke midler direkte fra ordningen, gjennom
eget søknadsskjema på www.lottstift.no.
Søknadsskjemaet åpnes 14. april, og søknadsfrist er 21. april.
Det vil bli publisert en veileder for ordningen på www.lottstift.no før helligdagene i påsken. Det vil
også bli publisert et excel-ark der man kan legge inn sine data som grunnlag for søknaden nå før
påsken.
NKK vil også søke å komme med en skriftlig veiledning basert på informasjon fra Lotteri- og
stiftelsestilsynets veiledere, tilpasset vår situasjon.

Hvilke tap og utgifter kan man få kompensasjon for, og hvilke organisasjoner kan få
kompensasjon?

Bare klubber/forbund/regioner som er registrert i Frivillighetsregisteret før 5. mars 2020 har rett til å
søke kompensasjon gjennom ordningen.
Totalt tap må ha vært minst 25 000 kroner til sammen i perioden for å ha rett til kompensasjon.
Det kan gis kompensasjon for:
a) netto tapt billettinntekt ved avlysning eller stenging av arrangementer som følge av pålegg
eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med COVID-19 utbruddet,
b) netto tapt deltakeravgift ved avlysning eller stenging av arrangementer som følge av pålegg
eller råd gitt av myndighetene i forbindelse med COVID-19 utbruddet, og
c) merutgifter som følge av at arrangementer 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.
Lenke til hele forskriften her

Søknadsprosessen

Etter vår foreløpige oversikt har 130 klubber avlyst rundt 250 terminfestede arrangementer i angitt
periode. Også ikke-terminfestede arrangementer kan det søkes kompensasjon for.
Ordningen gjelder arrangementer som var planlagt fra og med 5. mars til og med 30. april, både de
som er avlyst og de som er utsatt.
Arrangører med flere arrangementer må sende samlet søknad. Arrangører som samarbeider om et
arrangement, må avklare hvem av arrangørene som skal ta med arrangementet i sin søknad.
Søknadsskjemaet åpnes 14. april. Søknadsfrist for avlyste/utsatte arrangement mellom 5. mars og
30. april er satt til 21. april.
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