
Informasjon til klubber, forbund og regioner, 24. juli kl 15:30 

Ny krisepakke for frivilligheten, såkalt «krisepakke 2», har åpnet for 
søknader 
 

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å 
kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen 
spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-
utbruddet.    
 
Krisepakke 2 gjelder for arrangementer som skulle vært avholdt i perioden 12. mars til og med 
31. august 2020.   
Søkerne må være registrerte i Frivillighetsregisteret.   
  
Søknadsfristen er 15. september.   
   
Det kan søkes om kompensasjon for:   

• Tapte inntekter fra arrangementer som skulle vært arrangerte i perioden (for eksempel tapte 
billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter).    
Arrangement vil si tidsavgrensede aktiviteter som er åpne for alle medlemmene, besøkende, 
publikum og andre deltakere i målgruppen.   

• Tapte billettinntekter fra annen spesifisert aktivitet i perioden (for eksempel museer, 
akvarier, kinoer eller idrettsanlegg).   
Annen spesifisert aktivitet vil si tilbud i regi av frivillige virksomheter som skulle vært åpne for 
besøkende i den gjeldende perioden.   

• Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, båter og andre rom og 
lokaler).   

• Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til et 
arrangement eller annen spesifisert aktivitet.   

   
Les mer på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider: 
https://lottstift.no/nb/ny-krisepakke-for-frivilligheten-2/ 

Hva er forskjellene på denne ordningen og den første ordningen? 
Den første ordningen kompenserte tapte billettinntekter og deltakerutgifter, samt merutgifter, 
dersom arrangementer måtte avlyses, stenges eller utsettes på grunn av koronapandemien.  

Denne ordningen kompenserer flere typer inntekter. Den omfatter også arrangementer som ikke har 
billettinntekter eller deltakeravgifter, men som likevel skulle gi inntekter til organisasjonen, som for 
eksempel parkeringsavgifter, kiosksalg eller loppemarked. 

Andre spesifiserte aktiviteter er også inkluderte i denne ordningen. Det vil si tilbud i regi av frivillige 
virksomheter som skulle vært åpent for besøkende i perioden. Dette kan for eksempel være museer, 
akvarier eller idrettsanlegg. Det inkluderer også utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy og andre 
rom og lokaler. 

Annen informasjon om ordningen 
Arrangementer som er utsatt fra søkeperioden til senere i 2020 kan ikke motta kompensasjon. Dersom 
arrangementet er utsatt til 2021, kan det søkes som om arrangementet er avlyst. 

https://lottstift.no/nb/ny-krisepakke-for-frivilligheten-2/


Arrangementer som ble utsatt innen perioden kan søke om kompensasjon for tapte inntekter etter at 
arrangementet er avholdt. Også arrangement som måtte delvis avlyses kan man søke om 
kompensasjon for. 

Dersom dere er bidragsytere til et arrangement, og har hatt inntektsbortfall i forbindelse med at 
arrangementet ble helt eller delvis avlyst, stengt eller utsatt som følge av pålegg eller råd gitt av 
statlige myndigheter i forbindelse med covid-19-utbruddet kan dere søke kompensasjon, så lenge 
dere oppfyller de andre kravene i ordningen.  
Ordningen omfatter også kompensasjon for tap av inntekter som følge av at organisasjonen har 
mistet oppdrag i tilknytning til et arrangement eller annen spesifisert aktivitet som har blitt stengt, 
avlyst eller utsatt som følge av pålegg eller råd gitt av statlige myndigheter i forbindelse med covid-
19-utbruddet. Dette gjelder alle typer arbeid og salg av varer og tjenester på andres arrangement, 
som for eksempel sanitetsvakter eller dugnadsbasert aktivitet som genererer inntekter til en frivillig 
organisasjon. 

Har dere tapt utleieinntekter for utleie av anlegg kan det søkes kompensasjon for dette. Også utleie 
som ikke er til konkrete arrangementer kan søkes om.  

Søkte dere om kompensasjon i krisepakke 1? 
Denne ordningen er utvidet. I den første krisepakken for frivilligheten kunne det søkes om 
kompensasjon for tapte billettinntekter, deltakeravgifter samt eventuelle merutgifter for 
arrangementer som måtte avlyses, stenges eller utsettes i perioden 5. mars til og med 30. april 2020. 

I denne ordningen kan det søkes også om tap av andre inntekter for de som har måttet avlyse, 
stenge eller utsette arrangementer, samt tap av billettinntekter og utleieinntekter fra annen 
spesifisert aktivitet. Denne ordningen er også utvidet i tid, og gjelder fra 12. mars til og med 31. 
august 2020. 

Det vil si at dersom dere har tap av inntekter utover det dere fikk kompensert i den første ordningen, 
kan dere søke så lenge det er innenfor det denne ordningen dekker. 

 

Spørsmål og svar fra ordningen kan dere finne på denne siden: 
https://lottstift.no/nb/sporsmal-og-svar-om-krisepakken-for-frivilligheten/ 

Andre spørsmål om krisepakken og søknad på denne, kan dere sende til soknad@nkk.no. 

 

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 
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