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Innspill til revidert nasjonalbudsjett 2020 

Frivillighet Norge takker for mulighet til å komme med innspill til komiteens behandling av 
revidert nasjonalbudsjett. Vårt innspill gjelder «Kompensasjonsordninger for arrangører på 
kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet» kapittel 325 Allmenne kulturformål, post 77, og Kapittel 315, 
post 70 «Merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner». 

Angående kompensasjonsordninger for arrangører 
Overordnet er Frivillighet Norge glad for at regjeringen har lyttet til innspillene om at ordningen 
ikke fungerte etter hensikten og derfor varsler justeringer av denne. Vi har allikevel forslag til 
endringer for at ordningen i enda større grad skal kunne imøtekomme utfordringene frivillig 
sektor opplever på grunn av restriksjonene som følger av smittevernstiltak. 

Ramme 
Med å legge til flere typer inntektstap i ordningen mener regjeringen å ha ivaretatt Stortingets 
anmodningsvedtak nr. 494 (2019–2020) fra Stortinget i forbindelse med behandling av Prop. 70 
LS (2019–2020), jf. Innst. 232 L (2019–2020). Dette skal da gi nødvendig støtte til 
organisasjoner som ikke kan søke kontantstøtteordning for næringslivet. Men der hvor 
næringslivets ordning er gitt en overslagsbevilgning, settes en ramme for ordningen som skal gi 
støtte til frivilligheten. Frivillighet Norge er svært bekymret for at det vil føre til at 
organisasjonene ikke får den hjelpen de trenger og det gir ingen forutsigbarhet da de ikke vet 
hvor mye de får utbetalt. Det er for øvrig allerede en avkorting i ordningen da det fra nå foreslås 
at en kun får dekket 70 % av tapet. En kartlegging vi har gjennomført blant våre medlemmer 
viser at 82 % har inntektstap på grunn av koronasituasjonen.1  

Frivillighet Norge ber om at kapittel 325, post 77 gjøres om til en overslagsbevilgning. 

 
1 https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/frivillighet-norge/Hvilke-konsekvenser-har-koronasituasjonen-for-
frivillige-organisasjoner.pdf?mtime=20200511191628&focal=none  
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Minimumsgrense for søknad 
Frivillighet Norge har i vårt innspill til forskrift2 27. mars og forslag3 til justeringer 24. april påpekt 
at minimumsgrensen for søknad på 25 000 kroner fører til at svært mange lokale lag og 
foreninger ikke har mulighet til å søke. Halvparten av våre medlemsorganisasjoner er bekymret 
for at lokalleddene ikke har økonomiske muskler til å håndtere koronasituasjonen. For mange vil 
ikke utvidelsen av ordningen hjelpe på deres mulighet til å komme over grensen. Det vil svekke 
mangfoldet i organisasjonslivet, spesielt ute i mindre lokalsamfunn. 

Frivillighet Norge ber Stortinget om å anmode regjeringen om å kutte kravet om minimum 
25 000 kroner i søknadsbeløp. 

Justeringer i ordningen 
Det er fortsatt mange uklarheter tilknyttet ordningen og derav behov for at Stortinget legger 
tydelige føringer for regjeringen slik at en kan sikre at intensjonen bak anmodningsvedtak nr. 
494 (2019–2020) oppfylles og at ordningen denne gang treffer behovet i frivillig sektor bedre. 
Kontantstøtteordningen skiller ikke på ulike typer inntektsbortfall. Kompensasjonsordningen for 
arrangører vil derfor treffe mangfoldet i frivilligheten dårligere. Vi ber særlig om at Stortinget 
sikrer at følgende tapte inntekter for frivillige organisasjoner kommer inn under ordningen: 

• Bruktbutikker som drives frivillig og overskuddet går til frivillig organisasjon 
• Reiselivsliknende virksomhet som overnattingstilbud, utleie av fartøy og liknende 
• Alle typer utleie av organisasjonseide bygninger og anlegg 
• Salg av tjenester/dugnadsinnsats på arrangement der en selv ikke er arrangør 
• Salg av varer på arrangement der en selv ikke er arrangør  
• Inntekter fra bingo og basar 

Fremtiden for frivilligheten 
Mange av de frivillige organisasjonene er svært usikre på fremtiden og dessverre vil mange falle 
utenfor ordningene som er etablert og varslet. I tillegg til de overnevnte utfordringene er det for 
eksempel ikke mulig å benytte seg av ordningene for likviditetslån. Frivillighet Norge mener at 
det må komme bredere ordninger på plass, som ikke bare skal dekke inntektstap fra 
arrangement, men som skal gi organisasjonene en mulighet til å være til stede i 
lokalsamfunnene og for sine målgrupper under krisen og når krisen er over. Det er mange ulike 
konsekvenser av de tiltakene som nå har vært gjeldende og som vi trenger å motvirke. 
Frivilligheten har i lang tid fremmet krav om full momskompensasjon. 
Momskompensasjonsordningen er et godt rammeverk for å ubyråkratisk få penger ut til 
organisasjonene basert på aktivitet. Vi foreslår at et beløp tilsvarende avkortningen fra 
søkerunden 2019 utbetales raskt. Dette er penger organisasjonene har betalt inn til staten, men 
på grunn av manglende bevilgning ikke har fått tilbake. Vi foreslår også at kompensasjonen for 
2020 økes til full momskompensasjon. 

 
2 https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/frivillighet-norge/Høringsinnspill-kompensasjonsordning-
Frivillighet-Norge.pdf?mtime=20200329234712&focal=none  
3 https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/frivillighet-norge/Innspill-til-justering-av-
arrangementsstøtte.pdf?mtime=20200424170946&focal=none  
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Når nå mange organisasjoner ikke har hatt mulighet til å holde aktiviteter i sine bygg og anlegg 
står disse tomme og er en ren utgiftspost. Et av tiltakene som vil kunne bidra til aktivitet i 
lokalsamfunn i hele landet er momskompensasjon for frivillighetseide bygg. Dette vil stimulere til 
investering i nybygg og oppgradering av eksisterende bygg og anlegg i frivilligheten. Dette vil 
både legge til rette for mer aktivitet i frivilligheten på sikt og vil ha positive ringvirkninger for 
lokalt næringsliv. 

Frivillighet Norge ber Stortinget om å: 

• Øke bevilgningen på kapittel 315, post 70 med 721 millioner kroner, tilsvarende 
avkortningen fra søkerunden i 2019 og estimert avkortning for 2020. 

• Utarbeide en egen ordning for merverdiavgiftskompensasjon for frivillighetseide 
bygg basert på gjeldende ordning for spillemiddelfinansierte idrettsbygg.  

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon. 

Janne Nyhus 
Politisk rådgiver 

Med vennlig hilsen 

Stian Slotterøy Johnsen 
Generalsekretær 


