
KRISEPAKKE 2
Omgang 2. av krisepakke for frivilligheten  i  Lotteri – og stiftelsestilsynet

Frist 15.sepember for 12.mars – 31.august

En gjennomgang av: 



Formålet med ordningen er å 
kompensere frivillige organisasjoner 
som har betydelig inntektsbortfall 

fraarrangementellerannen 
spesifisert aktivitet, som følge av 
pålegg eller råd gitt av staten i 

forbindelse med covid-19-
utbruddet.

FORMÅL



Hva slags type 
teateraktivitet 

dekket 
ordningen?

MED ARRANGEMENT MENES:

 Arrangement vil si tidsavgrensede aktiviteter som er 

åpne for alle medlemmene, besøkende, publikum og 

andre deltakere i målgruppen.

MED ANNEN SPESIFISERT AKTIVIET MENES:

 Annen spesifisert aktivitet vil si tilbud i regi av frivillige 

virksomheter som skulle vært åpne for besøkende i den 

gjeldende perioden.

SPØRSMÅL:



Det kansøkesom:

-Tapte inntekter fra arrangementer som skulle vært arrangerte i perioden (for eksempel tapte billettinntekter, 
parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter).

-Tapte billettinntekter fra annen spesifisert aktivitet i perioden (for eksempel museer, akvarier, kinoer eller 
idrettsanlegg).

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

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

Krisepakke 2 ordningen har lengre tidsrom og dekker flere tap av inntekter enn kristepakke

1., som kompenserte for tapte billettinntekter, deltakeravgifter og merutgifter i perioden fra 5. 

mars til 31. april.

Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020



Kan min 
teatergruppe 

søke?

 Er organisasjonen registrert i Frivillighetsregisteret?

 Har organisasjonen sin hovedvirksomhet i Norge?

 Er tap av inntekter en konsekvens av pålegg eller råd fra statlige 

myndigheter i forbindelse med Covid-19?

 Var arrangementet eller aktiviteten planlagt arrangert i 

perioden 12. mars - 31. august?

 Består organisasjonen sine inntekter i 2019 av 60 prosent eller 

mer i offentlige tilskudd?

 Er organisasjonen under konkursbehandling?

 Søkes det om kompensasjon av inntektsbortfall som følge av 

tapte inntekter fra arrangement eller tapte billettinntekter og 

utleieinntekter fra annen spesifisert aktivitet?

 Utgjør det samlede inntektsbortfallet minimum 25 000 kroner 

eller mer i perioden? (Minimum)

SKJEKKSPØRSMÅLENE



DETTE KAN MAN 
IKKE SØKE PÅ 

GRUNNLAG AV!

Søkes det om kompensasjon for inntektsbortfall fra en eller 

flere av følgende:

 • Sponsor og reklameinntekter

 • Pengegaver

 • Pengeinnsamlinger

 • Medlemsinntekter eller ordinær treningsavgift

Har du fått tildelt kompensasjon for samme arrangement i 

forrige krisepakke for frivilligheten?

HUSK:
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Før du går inn i søknadsskjemaet er det lurt å finne frem:

-Budsjett og regnskap for arrangementet/aktiviteten

-Regnskap fra tidligere sammenlignbare arrangement/aktiviteter, dersom du har det.

Sponsor-og reklameinntekter og pengegaver blir ikke kompensert i denne ordningen og skalikke tas med i noentall du legger inni 
søknadsskjema.Søker du kompensasjon for mer enn 25 arrangementer må du sende inn en ny søknad fra arrangement 26 osv. 
Dere kan samle like arrangementer, for eksempel seriespill eller cupspill. Det vil si at dere ikke trenger å sende inn en søknadfor hver 
enkelt kamp.

SLIK LAGER DU SØKNADEN: 



•Budsjettert inntekt: er alle inntektene dere budsjetterte 

med for arrangementet/aktiviteten, bortsett fra budsjetterte 

sponsor- og reklameinntekter og pengegaver. Sponsor- og 

reklameinntekter og pengegaver blir ikke kompensert.

•Faktisk inntekt: er alle inntektene dere faktisk har 

mottatt i forbindelse med arrangementet/aktiviteten. 

Faktiske sponsor- og reklameinntekter og pengegaver 

skal ikke tas med.

•Bortfalte kostnader er kostnader dere har lagt inn i 

budsjettet, men som du har spart fordi arrangementet eller 

aktiviteten ikke ble gjennomført. Bortfalte kostnader 

knyttet til sponsor- og reklameinntekter og pengegaver 

skal ikke tas med.

•Inntektsbortfall er budsjettert inntekt minus bortfalte 

kostnader og faktisk inntekt.

•Fradrag: Dekning fra forsikringer, avtaler eller 

kompensasjon fra andre statlige kompensasjonsordninger.

Få oversikt over 

hva som skjer med 

støtten fra 

kommune, 

fylkeskommunen, 

VO, Frifond og 

andre ved 

avlysning og 

utsettelse. 
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-Logg inn med ID-porten
-Velg organisasjon og oppgi kontaktperson
-Fyll ut egenerklæring
-Legg inn informasjon om hvert enkelt arrangement/aktivitet. Like 
arrangement over en periode kan slås sammen.
-Send inn

www.lottstift.no

SLIK SØKER DU :



Søknadsfrist 
15. september

 Søknaden blir lagret underveis. Du  kan når som helst gå 

tilbake og fullføre søknaden.

 Når søknaden er sendt mottar du en kvittering på e-post , 

vedlagt en kopi av søknaden.

 Du kan også kontakte oss på krisepakke@lottstift.no. 

 Husk å legge ved telefonnummer slik at vi kan ringe deg 

ved behov.

 Ring Lotteri- og stiftelsestilsynet på telefon 57 82 80 00

HUSK! 

tel:+4757828000

