Vedlegg 2) Konkrete endringsforslag til forskriftene
Konkrete endringsforslag til forskriften for tilskuddsordning for
publikumsarrangementer av nasjonal verdi (strykningsforslag,
tilleggsforslag):

§ 1-2 Virkeområde:
Ordningen gjelder for arrangement som framgår av § 1-3 og som er planlagt
avholdt i Norge i perioden fra 1. januar til og med 31. august 2021, og som har
merkostnader og/eller mindreinntekter knyttet til arrangementet som følge av
pålegg eller råd fra offentlige myndigheter i forbindelse med covid-19-utbruddet.
Kostnader som kan ha påløpt tidligere inngår.

Ordningen gjelder også for avlyste arrangement når avlysningen kommer som følge
av nye eller strengere pålegg eller råd fra offentlige myndigheter i forbindelse med
covid-19-utbruddet kort tid før arrangementet skulle vært avholdt. I slike tilfeller vil
kun allerede påløpte og uunngåelige kostnader kompenseres, samt bortfall av
arrangementsinntekter.
Søker, eller søkers eier må ha sin hovedvirksomhet i Norge og være registrert i
Frivillighetsregisteret før 1. januar 2021. Søknad kan sendes på vegne av andre
organisasjoner som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret. I disse tilfellene
forutsettes det at organisasjonene driver frivillig virksomhet og at deltakere og/eller
eiere er registrert i Frivillighetsregisteret.
§ 2-2 Mindreinntekter:
… Mindreinntekter skal kunne sannsynliggjøres ved å vise til regnskap fra tidligere
avholdte sammenlignbare arrangement. For arrangement som bare
gjennomføres én gang, kan det vises til regnskap fra andre
sammenlignbare arrangement.
§ 2-3 Avgrensninger
Ordningen omfatter alle typer inntekter fra arrangement med unntak av:
- sponsor- og reklameinntekter
- pengegaver
§ 4-3 Dokumentasjon
Det skal på forespørsel fra Lotteri- og stiftelsestilsynet kunne fremlegges avtalte
kontrollhandlinger fra revisor som dokumentasjon på merkostnadene og/eller
mindreinntektene.
Organisasjoner som mottar mer enn 1 million kroner tilskudd skal oppbevare
all dokumentasjon for at vilkårene for å motta tilskudd er oppfylt i ti fem år
beregnet fra året etter søknadsåret. Organisasjoner som mottar inntil 1
million kroner skal oppbevare dokumentasjon i fem år.

Konkrete endringsforslag til forskriften for stimuleringsordning for
frivilligheten og idretten (strykningsforslag, tilleggsforslag):
§ 2 Virkeområde:
… Ordningen gjelder for perioden 1. januar 2021 til og med 31. august 2021,
kostnader kan ha påløpt tidligere. …
§ 3. Tilskudd til organisasjoner etter lik prosentvis andel
… Utbetaling av midler foretas i to én omganger. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal
utbetale 50 prosent av midlene senest 1 måned etter frist for innsending av
egenerklæringsskjema. De øvrige 50 prosent skal utbetales senest 2
måneder etter første utbetaling. Sentralleddet må videreformidle tilskuddet til
underledd innen tre uker etter at midlene er mottatt. Dersom tildelt beløp til et
underledd samlet er under 300 kroner, kan sentralleddet velge ikke å videreformidle
beløpet…
§ 4. Tilskudd etter søknad
2/3 av midlene kan fordeles etter søknad. Det kan søkes om tilskudd til følgende:
a)
merkostnader som følge av smitteverntilpasninger som er nødvendige for å
gjennomføre arrangementer og aktiviteter.
b)
kostnader til utvikling av nye aktiviteter som digitale tilbud og
kompetansehevende tiltak.
c)
dekning av tapte publikumsinntekter og deltakeravgifter som følge av
publikumsrestriksjoner og deltakerrestriksjoner dersom arrangementet helt
eller delvis er gjennomført.
d)
tapte billettinntekter og utleieinntekter fra annen spesifisert
aktivitet.
Med aktivitet forstås tilbud i regi av frivillige organisasjoner innenfor
organisasjonens hovedformål, og som er tilgjengelig for målgruppen. Det inkluderer
støtte til tilpasning av eksisterende aktivitet, digitalisering av aktuelle tilbud, leie av
lokaler til aktiviteter som følge av covid-19, smitteverntiltak og kompetanseheving
hos frivillige innenfor digitalisering og smittevern. Med annen spesifisert
aktivitet forstås tilbud i regi av frivillige organisasjoner som skulle vært
åpne for besøkende i den gjeldende perioden, for eksempel museer,
akvarier, kinoer og idrettsanlegg. Det inkluderer også utleie av
bygninger, anlegg, hytter, fartøy og andre rom og lokaler.
… Søker må kunne dokumentere tapte publikumsinntekter og deltakeravgifter ved å
vise til differansen mellom budsjetterte inntekter som er nødvendig for å kunne
gjennomføre arrangementet og aktiviteten, og de faktiske inntektene med gjeldende
myndighetspålagte krav eller begrensninger. I tilfeller hvor arrangement må
avlyses på kort varsel som følge av nye eller strengere pålegg eller råd fra
offentlige myndigheter i forbindelse med covid-19 vil kun allerede påløpte og
uunngåelige merkostnader, samt bortfall av arrangementsinntekter dekkes.

