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KOMPENSASJONSORDNING FOR NÆRINGSLIVET  
– ÅPNING FOR IDRETTEN 

Som dere er kjent med har Norges idrettsforbund i en tid jobbet for at den såkalte 
kontantstøtteordningen også skulle kunne omfatte idretten. I går kveld kom forskriften for 
ordningen, som nå gir en viss åpning for at frivillig sektor, inkludert idretten, kan søke om 
kompensasjon gjennom denne ordningen. 
 
Virksomheter som har minst 30 prosent omsetningsfall (20 prosent for mars, 30 prosent for 
april og mai) som følge av virusutbruddet, kan få kompensasjon fra staten dersom de 
oppfyller de øvrige kriteriene som er satt. Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor 
mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets uunngåelige faste kostnader, og hvorvidt 
foretaket er pålagt å stenge av staten. Ordningen vil i utgangspunktet gjelde for mars, april og 
mai, og utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle 
månedene.  
 
Er foretaket pålagt å stenge av staten, kan du søke om tilskudd fra 18. april. Andre foretak 
med vesentlig omsetningsfall som følge av koronasituasjonen kan søke fra 20. april. 
 
Forskriften sier:  
§ 1-4 Institusjon eller organisasjon som ikke har erverv til formål 
Foretak som er unntatt fra skatteplikt etter skatteloven § 2-30 og § 2-32, er ikke omfattet av 
ordningen. Institusjon eller organisasjon som nevnt i skatteloven § 2-32 og som driver 
økonomisk virksomhet, jf. skatteloven § 2-32 annet ledd, omfattes likevel av ordningen for 
den del av virksomheten som er skattepliktig. 
 
Forskriften i sin helhet ligger her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-til 
utfylling-og-gjennomforing-av-lov-17.-april-2020-nr.-23-om-midlertidig-tilskuddsordning-
for-foretak-med-stort-omsetningsfall/id2698097/. 
 
Den enkelte organisasjonsenhet må på bakgrunn av dette selv sjekke ut om den 
er omfattet av ordningen. 
 
Søknad om tilskudd etter ordningen kan tidligst sendes inn etter utløpet av den måneden 
(perioden) tilskuddet skal dekke. Søknad om tilskudd for april kan likevel først sendes inn 15. 
mai. Siste frist for å sende inn søknad om tilskudd etter ordningen er 30. juni 2020. 
Søknadsprosessen vil i stor grad være automatisert gjennom en digital tjeneste og tilgjengelig 
på www.kompensasjonsordning.no. I søknadsportalen vil man finne relevant informasjon om 
ordningen. Hvis søknaden godkjennes, er pengene på kontoen som har blitt oppgitt i 
søknaden innen 2-3 virkedager. 
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NIF ønsker tilbakemelding  
 
Stortinget har bedt regjeringen om å komme opp med en ordning som også dekker 
frivilligheten. Vi er i dialog med departementene om dette. Det er derfor viktig for NIF å få 
vite hvilke deler av organisasjonen som er omfattet av den nye ordningen, og eventuelle 
utfordringer de måtte møte. Samt om det er organisasjonsledd som burde kvalifisere til å 
være innenfor denne ordningen som faller utenfor, og i tilfelle hvorfor de faller utenfor.  
NIF har kontakt med Finansdepartementet og Kulturdepartementet, og vil få på plass et 
møte om ordningen og øvrige behov for kompensasjonsordninger i løpet av neste uke. Da er 
deres tilbakemeldinger avgjørende for at vi skal kunne være presise i våre forslag til veien 
videre for en eventuell utvidet ordning.  
 
Det er altså behov for tilbakemelding på hvem som er omfattet av ordningen, og 
eventuelle utfordringer som gjør at man ikke er omfattet, eller kun delvis 
omfattet. Vi ber om at slik tilbakemelding sendes til 
økonomi@idrettsforbundet.no så raskt som mulig og helst innen tirsdag 21. 
april kl. 08.00. 
 
Vi anbefaler at du forsøker å finne svar på kompensasjonsordning.no eller i forskriften om du 
lurer på noe, men det er også mulig å kontakte Skatteetaten på telefon 22 07 80 10. 
 
Vi vil også benytte anledningen til å informere om at vi i tillegg jobber for en tiltakspakke 
som vil dekke bredt for klubber og lag. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Karen Kvalevåg 
Generalsekretær 
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