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Høringssvar – forskrift om merverdiavgiftskompensasjon 
til frivillige organisasjoner 

Frivillighet Norge takker for muligheten til å gi vårt innspill til departementets forslag til endringer 
i forskriften. Det kommenteres kun på foreslåtte endringer her, men vi viser for øvrig til tidligere 
innspill til forskriften.  

Vedtekter 
Forslag: “§ 5. Generelle vilkår, tredje ledd skal lyde:- Søkere, underledd og aksjeselskap må ha 
registrert vedtekter i frivillighetsregisteret, jf. frivillighetsregisterloven § 8 andre ledd siste 
punktum.” 

Departementet foreslår å fjerne krav om oppdaterte vedtekter og foreslår derfor at det er 
tilstrekkelig at organisasjonene har fremlagt vedtekter for frivillighetsregisteret i forbindelse med 
nyregistrering, jf. frivillighetsregisterloven § 8 annet ledd siste punktum. 

Frivillighet Norge støtter denne endringen. Frivillighet Norge mener det er positivt at det er krav 
om at alle ledd skal stå i Frivillighetsregisteret. Kravet om å ha registrert oppdaterte vedtekter 
har imidlertid skapt mye merarbeid og usikkerhet, spesielt for organisasjoner med mange 
underledd. Forslaget innebærer en god tydeliggjøring. Det er viktig at det kommer tydelig frem i 
informasjonen på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider at organisasjonene må gjøre tilgjengelig 
nye vedtekter der hvor eventuelle endringer er relevante for søknaden, og hvordan de nye 
vedtektene skal gjøres tilgjengelig.  

Den norske kirke 
Forslag: “§ 3, tredje ledd punkt g) skal lyde: 
- Organisasjonene må oppfylle vilkår gitt i eller i medhold av denne forskrift. Det gis likevel ikke 
kompensasjon for merverdiavgiftskostnader til følgende organisasjoner og virksomhet: 
g) Den norske kirke, de kirkelige fellesrådene og menighetsrådene 
Oppheves "...organisasjoner som direkte eller indirekte er tilknyttet slike eller som et av rådene 
på annen måte kan legge føringer for, og virksomhet som ellers kommer disse organene til 
gode." 
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Frivillighet Norge støtter forslaget til endring. Gjeldende forskrift har ført til at frivillige 
organisasjoner har falt mellom to stoler på grunn av deres samarbeid med Den norske kirke. De 
har ikke mottatt kompensasjon via ordningen som kirken benytter seg av og ikke kunnet få 
kompensert via ordningen for frivilligheten. Det er bra at dette nå ryddes opp i. Punktet har også 
skapt usikkerhet blant de organisasjonene som på ulike måter samarbeider med Den norske 
kirke. Det er bra at denne usikkerheten nå ryddes opp i med forslaget til endring.  

Vi legger til grunn at forskjellsbehandlingen mellom tros- og livssynsorganisasjoner som 
gjeldende forskrift har ført til er utilsiktet. Det har allikevel den konsekvens at enkelte 
organisasjoner i to år har mistet tilbakebetaling de hadde før forskriftsendringen, og som de nå 
vil få tilbake med denne justeringen. Vi ber departementet vurdere hvordan tapet kan 
kompenseres slik at aktiviteten i de berørte organisasjonene ikke rammes.  
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