
 

Høringssvar om stimuleringsordning for frivilligheten 

Vi viser høringsbrev fra Kulturdepartementet 14. januar 2021 om stimuleringsordning for 

frivilligheten for 2021. 

For mange kor har pandemien tæret sterkt på økonomien. Nå på starten av 2021 opplever 

mange kor det som vanskelig å få inn kontingent fra medlemmene fordi de ikke kan tilby 

aktivitet. Dette fører i sin tur til at det blir vanskelig holde på instruktørene, noe som kan føre 

til at disse mister jobben sin. Kor er viktige for å opprettholde levende lokalmiljøer. Mange av 

korene er sårbare og opplever nå en krise. Vi er bekymret for at mange kor blir lagt ned hvis 

det ikke kommer treffsikre tiltak raskt.  

Utfordringen nå er ikke å få til nyskaping, men å i det hele tatt overleve slik at det 

finnes et tilbud på andre siden av pandemien. Vi trenger en ordning som sikrer 

forutsigbarhet for korene og vil kunne gi dem den nødvendige tryggheten for å 

opprettholde aktivitet. 

Vi er glade for at en del av innspillene fra de frivillige kulturorganisasjonene er tatt inn i 

ordningen. Dette inkluderer merkostnader som følge av smitteverntilpasninger som er 

nødvendige for å gjennomføre arrangementer og aktiviteter. For kor innebærer det til dels 

store merkostnader å leie lokaler som er store nok til å kunne ivareta smittevernrådene. Noe 

annet som er svært relevant for kor, er det som er nevnt i høringsbrevet om økte kostnader 

til instruktører fordi aktiviteten må foregå i mindre grupper. 

Koralliansen er imidlertid svært kritisk til at ordningen ikke dekker tapte inntekter som følge 

av arrangementer som avlyses på grunn av smittevernråd fra lokale og nasjonale 

myndigheter. Dette er ytterligere aktualisert ved at regjeringen 18. januar videreførte sitt råd 

om pause i organiserte fritidsaktiviteter for voksne og utsettelse av kulturarrangementer. 

Mange kor får store deler av sin inntekt fra konserter og andre arrangementer. Det er ikke 

alltid det er mulig å utsette disse arrangementene. Utsettelser vil ofte føre til at det samlede 

antallet arrangementer som koret kan hente inntekter fra, blir redusert. 

Situasjonen er ikke bedre nå enn den var i 2020. Vi ber derfor om at det også i 2021 

blir mulig å søke om kompensasjon for avlyste arrangementer. 

For flere av organisasjonene i Koralliansen er sommeraktiviteten svært viktig. Man trenger 

lang planleggingstid for å klare å gjennomføre store arrangementer, slik som 

sommerleir/sommerkurs. Vi ser allerede nå at en del av arrangementene i sommer må 

legges om for å ivareta smittevern. Vi er derfor kritiske til at ordningen bare varer fram til 30. 

juni. Med en slik begrensing vil mange av sommerarrangementene falle utenfor ordningen 

og stå i fare for å bli avlyst. Vi ønsker derfor at perioden utvides til 31.august 2021.  



Løsningen for stimuleringsmidler via momskompensasjon, bør etter vårt syn forenkles. I § 3 i 

forslaget til forskrift legges det opp til to utbetalinger. Det synes vi er unødvendig. Det bør 

være mulig å redusere til en utbetaling, spesielt når det er snakk om mindre beløp.  
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