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Kan søke for mars, april og mai Når som helst i 2020

Lotteri- og stiftelsestilsynet Kulturrådet kompensasjonsordning.no Din lokale kommune

Menighetsråd i   

Den norske kirke

 [Denne ordningen krever at man er 
registrert i Frivillighetsregisteret. Dermed 

kan ikke organer i Den norske kirke søke.] 

Menighetsråd kan søke om å få dekket bortfall 
av inntekter knyttet til avlyste konserter og 

omvisning i kirken for turister. Ordningen er 

fra 19. juni utvidet til å gjelde 
underleverandører i kulturlivet. 

[Denne ordningen gjelder for foretak som er 
registrert i Foretaksregisteret, jamfør 

foretaksregisterloven §2-1. Kun enheter som driver 

med næringsviksomhet som hovedformål kan 
registreres i Foretaksregisteret. Altså faller 

menighetsråd utenfor.]

 [Dette er mest aktuelt for virksomhet 
som er direkte finansiert av 

kommunen.]

Kirkelig fellesråd i 

Den norske kirke

 [Denne ordningen krever at man er 
registrert i Frivillighetsregisteret. Dermed 
kan ikke organer i Den norske kirke søke.] 

Fellesråd kan søke om å få dekket bortfall av 
inntekter knyttet til avlyste konserter og 

omvisning i kirken for turister. Ordningen er 
fra 19. juni utvidet til å gjelde 

underleverandører i kulturlivet. 

[Denne ordningen gjelder for foretak som er 
registrert i Foretaksregisteret, jamfør 

foretaksregisterloven §2-1. Kun enheter som driver 
med næringsviksomhet som hovedformål kan 

registreres i Foretaksregisteret. Altså faller 
kirkelige fellesråd utenfor.]

Kommunene har fått kr 6,5 mrd til å 
dekke opp økte utgifter. Fellesråd som 
har hatt ekstrautgifter til f.eks. renhold 
bør kontakte rådmannen og be om en 

ekstrabevilgning for å dekke disse 
utgiftene. 

Nærings-

virksomhet

 [Denne ordningen krever at man er 
registrert i Frivillighetsregisteret. Dermed 
kan ikke virksomheter som er registrert i 
Foretaksregisteret søke. Dette gjelder også 
selv om eieren av viksomheten er ideell.] 

Dersom kirken eller en ideell organisasjon eier 
et foretak som driver næringsvirksomhet innen 

kulturfeltet, kan man søke 
kompensasjonsordningen for kulturlivet. 

Ordningen er fra 19. juni utvidet til å gjelde 
underleverandører i kulturlivet. 

Dersom man driver en et foretak registrert i 

Foretaksregisteret som har ansatte, har opplevd 
mer enn 30% inntektsfall under koronatiden, har 
faste utgifter løpende i koronatiden og har betalt 

skatter og avgifter for 2019, kan man søke om 
kompensasjon på kompensasjonsordning.no. Det er 

noen unntak; les mer på nettsiden. 

 [Dette er mest aktuelt for virksomhet 
som er direkte finansiert av 

kommunen.]

Frivillig 

organisasjon

Organisasjoner som er registrert i 
frivillighetsregisteret kan søke om 

kompensasjon for tapte inntekter knyttet til 

leir, festivaler og utleie av lokaler. 

Foreninger som driver kulturvirksomhet kan 
søke på Kulturrådets kompensasjonsordning for 
bortfall av inntekter. Ordningen er fra 19. juni 

utvidet til å gjelde underleverandører i 

kulturlivet. 

[Denne ordningen gjelder for foretak som er 
registrert i Foretaksregisteret, jamfør 

foretaksregisterloven §2-1. Kun enheter som driver 
med næringsviksomhet som hovedformål kan 

registreres i Foretaksregisteret. Foreninger som 

ikke drives for erhvervs formål faller dermed 
utenfor denne ordningen.]

 [Dette er mest aktuelt for virksomhet 
som er direkte finansiert av 

kommunen.]

*Mange menighetsråd opplever nå bortfall av inntekter fra utleie av menighetshus. Utleie av velhus og liknende blir kun dekket av kompensasjonsordningen for frivilligheten, som menighetsråd ikke kan søke 
om. Man kan heller ikke søke om dekning for bortfall av kollektinntekter. 

https://lottstift.no/nb/krisepakken-for-korona-avlyste-stengte-og-utsatte-arrangement/
https://www.kulturradet.no/korona
https://kompensasjonsordning.no/

