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Informasjon om tilskuddsordningen til frivillige organisasjoner som følge 
av ekstraordinære strømpriser 

 
Regjeringen la fredag 4. februar 2022 fram Prop. 58 S for Stortinget med forslag om å 
bevilge 250 mill. kroner til en midlertidig tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som 
følge av ekstraordinære strømpriser. Budsjettproposisjonen skal vedtas i Stortinget torsdag 
17. februar 2022. 
 
I dette brevet følger foreløpig informasjon om ordningen. Departementet vil komme med mer 
utfyllende veiledning i tilskuddsbrevet til kommunene, men ønsker å gi litt mer informasjon nå 
for å forberede kommunene.  
 
Regjeringen har foreslått at tilskuddsordningen skal forvaltes av kommunene. Regjeringen 
mener at det er kommunene som kjenner sin lokale frivillighet best og har gode 
forutsetninger for å nå bredt ut med tilskuddet. Kommunen vil motta et gitt beløp til fordeling 
basert på en nærmere fastsatt fordelingsnøkkel.  
 
Tilskuddet skal som hovedregel gå til frivillige organisasjoner registrert i 
Frivillighetsregisteret. Denne hovedregelen er likevel ikke til hinder for et driftsselskap av et 
idrettsanlegg kan søke i ordningen, såfremt det er eid av en eller flere frivillige 
organisasjoner. Det vesentlige er at frivillige organisasjoner som har strømkostnader får 
tilskudd, uavhengig av driftsform på virksomheten som har strømavtalen. Kommunen kan 
også vurdere om andre virksomheter med vesentlig innslag av frivillig innsats, så som 
grendehus organisert som samvirker, kan søke.  
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Side 2 
 

For å lette kommunens saksbehandling ser vi på muligheten for å opprette et nasjonalt 
søknadsskjema der søkerne blir bedt om å oppgi nøkkelinformasjon, for eksempel:  

- Navn på organisasjon 
- Organisasjonsnummer 
- Kontaktinformasjon 
- Kontonummer 
- KWt forbruk i desember og januar  

 
Søknader vil etter planen videresendes til relevant kommune via Svarut og sammenstilles i 
en exceloversikt som kan hentes ut på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider.  
 
Kommunen oppfordres til å spre informasjon om muligheten til å søke tilskudd blant lokale 
lag og foreninger når søknadsskjemaet er tilgjengelig. Kommunen står fritt til å supplere 
søknadene som kommer gjennom det nasjonale søknadsskjemaet med søknader som 
sendes direkte til kommunen eller annen informasjon kommunen sitter på.  
 
Tilskuddsordningen er basert på prinsippene fra stønadsordningen for husholdninger. Det er 
likevel ikke nødvendig for kommunen å beregne nøyaktig tilskuddsbeløp etter samme formel. 
Blant annet vil tilskuddet i denne ordningen betales ut som en engangssum i perioden 
desember–mars, istedenfor etter hver måned. Det er for å sikre at pengene kommer raskt ut 
og for å begrense papirarbeidet for organisasjonene og saksbehandlingen for kommunen.  
 
Departementet vil gi nærmere veiledning om hvordan tilskuddet kan fordeles i 
tilskuddsbrevet til kommunen.  
 
Med hilsen 
 
 
Therese Koppang (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Siriann Bekeng 
seniorrådgiver 
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