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Frivillighet Norges innspill til statsbudsjett for 2021
Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner
I regjeringens forslag til statsbudsjett økes momskompensasjonen til 1,8 mrd. i tråd med
Frivillighetsmeldingen. Dette er en betydelig økning for 2020, og er positivt. Men dessverre
bidrar ikke forslaget til å skape økt forutsigbarhet for frivillige organisasjoner i fremtiden. En
samlet frivillighet har bedt om at momskompensasjonen gjøres til en regelstyrt ordning. Vi ber
om at Stortinget vedtar regelstyring, sammen med en opptrappingsplan til full kompensasjon.
Frivillighet Norge ber om at:
Kapittel 315, post 70 tilføres teksten «overslagsbevilgning» med tydelig føring om at
Stortinget legger til grunn at organisasjoner med rett på mva-kompensasjon etter kap. 315
post 70, for 2021 skal innvilges kompensasjon på 85% av momsutgifter i 2020 basert på
gjeldende beregningsordning.
• Regjeringen legger videre følgende opptrappingsplan til grunn:
- momskompensasjonen rettighetsfestes på 90 % av momsutgiftene i statsbudsjettet 2022
- momskompensasjonen rettighetsfestes på 95 % av momsutgiftene i statsbudsjettet 2023
- momskompensasjonen rettighetsfestes på 100 % av momsutgiftene i statsbudsjettet 2024
• Kapittel 315, post 70 for 2021 økes med 21 500 000 kr ut over regjeringens forslag, for å
dekke anslått behov for å sikre organisasjonene 85% kompensasjon i 2021.
•

Frivillighet Norge er frivillig sektors samarbeidsforum med over 300 medlemsorganisasjoner som
sammen har over 50 000 lokallag i hele Norge. Vi arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for
å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv.
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Stimuleringsmidler til kultur, frivillighet og idrett ifb. covid-19
Regjeringen foreslår 1,185 mrd. til stimuleringsordning for frivillighet og idrett. Frivillighet Norge
mener det er bra at regjeringen ser behovet for flere og ulike tiltak for å støtte organisasjonene
når de nå må tilpasse drift og aktiviteter til ulike og endrende smittevernregler. Vi ønsker å
presisere at det er viktig at disse ordningen treffer bredt. Vi vet at store deler av frivilligheten
ikke har fått nytte av krisestøtten slik den har virket i vår og med endringer i høst.
I en kartlegging utført av Frivillighet Norge kommer det tydelig frem at korona har hatt en
betydelig påvirkning på frivillige organisasjoner. Det meldes blant annet om økt press på
administrative ressurser, økte kostnader ved arrangement og aktiviteter, utfordringer knyttet til
lokaler med både størrelse og rengjøring og generell usikkerhet på grunn av situasjonen. Det er
krevende å sette seg inn i nye støtteordninger, søke og tilpasse aktivitet. Det mange av
organisasjonene trenger nå er mer penger til drift, kapasitet til å opprettholde
kjernevirksomheten og til å gjennomføre aktiviteter som nå krever mer administrasjon. Det er
også mange som vegrer seg for å planlegge arrangementer hvor de kan risikere å få kostnader
for lokaler o.l. for noe som måtte avlyses i siste liten pga. endringer i smittesituasjon.
Frivillighet Norge ber Stortinget legge føringer om at:
• det ikke settes en minstegrense på 60 % statsstøtte for å kunne søke
• det ikke settes en beløpsgrense for å kunne motta stimuleringsmidler
• 1/3 av stimuleringsmidlene fordeles gjennom systemet for
momskompensasjonsordningen
• Kulturdepartementet skal vurdere å bruke andre eksisterende ordninger til å fordele
resten av stimuleringsmidlene på en enkel og ubyråkratisk måte. En aktuell måte å gjøre
dette på er at:
§ 1/6 fordeles via studieforbund
§ 1/6 fordeles via Frifond organisasjon, hvorav en mindre andel til
aktivitetsfremmende tiltak i regi av sentralleddet
§ 1/3 forvaltes som en søkbar ordning hos Lottstift for kompensasjon for bortfall av
inntekter. Denne skal og omfatte påførte kostnader ved lokale smitteutbrudd mv.

Frivillighetens år
I Frivillighetsmeldingen, som Stortinget behandlet våren 2019, varslet regjeringen at 2022 skal
være Frivillighetens år. Frivillighet Norge har, av Kulturdepartementet, fått oppdraget med å
koordinere forberedelsene og gjennomføringen av året. Det er bedt om fem millioner til
planlegging i 2021. Regjeringen foreslår tre millioner. Det innebærer betydelig færre ressurser i
forarbeidet til det som vi håper blir et år som skal feire den særegne posisjonen frivilligheten og
dugnadsånden har i Norge.
Frivillighet Norge ber om at Stortinget øker post 78, under kapittel 315 med 2 millioner
kroner til Frivillighetens år.

Ungfritid.no
Frivillighet Norge er positiv til Fritidskortet og ønsker å bidra til utviklingen av dette. Men
økonomi er kun én barriere som hindrer deltakelse i fritidsaktiviteter. For å øke deltakelsen blant
barn som ikke deltar i dag, er det også viktig at aktivitetene er reelt tilgjengelige, oppleves
relevante og at god informasjon om aktivitetene og organisasjonene er lett å finne.
Frivillighet Norge utvikler i samarbeid med medlemsorganisasjonene våre Ungfritid.no som en
gratis nasjonal digital oppslagstavle hvor frivillige organisasjoner, lokale lag og foreninger kan
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synligjøre varige fritidsaktiviteter for alle barn og unge. Her vil alle tilgjengelige aktiviteter i
nærmiljøet synliggjøres på en enkel og god måte.
I tillegg til at barn, ungdom og foresatte trenger å enkelt få oversikt over aktivitetstilbudet i sitt
lokalsamfunn, trenger organisasjonene kapasitet og kompetanse for å kunne ta imot flere og
nye grupper. Dette er også en del av Ungfritid.no prosjektet. Frivillighet Norge vil utvikle
materiell for å sikre at tilbydere av aktivitet er klare til å rekruttere å ta imot nye barn og unge.
Sparebankstiftelsen DNB og Frivillighet Norge har finansiert utviklingen av Ungfritid.no og Bufdir
har gitt tilskudd til implementering. Nå er det behov for midler til drift og synliggjøring.
Frivillighet Norge ber om at Stortinget øker kap. 846 post 61 med 5 millioner øremerket til
Ungfritid.no
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