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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. 

 

 

 
 

 
Frivillighet Norges innspill til statsbudsjett for 2023 

Full og regelstyrt momskompensasjon 
Frivillighet Norge er veldig glade for at regjeringen leverte full momskompensasjon i 2021 og 
har dette som mål for 2022. Vi har store forventninger til at punktet i Hurdalsplattformen skal 
oppfylles ved at ordningen endelig blir regelstyrt. Vi mener dette skal gjøres med dagens 
forskrifter, jfr vårt notat i forbindelse med møtet 13. desember 2021.  

Her har Frivillighet Norge og regjeringen samme mål. Frivillighet Norge ber om at:    

 Kapittel 315, post 70 tilføres teksten «overslagsbevilgning». Bevilgningen skal dekke 
kompensasjon på 100% av frivillige organisasjoners momsutgifter i 2022, for 
organisasjoner med rett på mva-kompensasjon, basert på gjeldende beregningsordning.    

Momskompensasjon for frivillighetsbygg 
Tilgang på lokaler hvor det er mulig å gjennomføre aktiviteter innenfor smittevernregler og til en 
pris som er overkommelig er en av de store utfordringene organisasjonene har hatt den siste 
tiden. Det viser enda tydeligere behovet for organisasjonseide bygg og anlegg til frivillig 
virksomhet. Tilgang på egnede lokaler er en avgjørende for utvikling av frivilligheten og ikke 
minst for en mangfoldig utvikling. Tilgjengelighet handler ikke bare om tilgang på lokaler, men 
tilgang på egnede lokaler som er med på å gjøre det mulig for flere å delta.  
 
Frivillighet Norge foreslår at det innføres en egen momskompensasjonsordning for 
frivillighetsbygg og -anlegg som i dag ikke kvalifiserer for kompensasjon i den ordinære 
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momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner eller 
momskompensasjonsordningen for idrettsanlegg. Denne skal dekke momsutgifter til ny-, på- og 
ombyggingskostnader til bygg, anlegg og annen fast eiendom.  
 
I Frivillighetsmeldingen (Meld. St. 10:2018-2019) står det om en slik ordning at: «Ei større 
utgreiing må til for å spesifisere kva konsekvensar det vil ha å gi meirverdiavgiftskompensa- 
sjon for nybygg, rehabilitering og ombyggingskostnader til organisasjonseigde bygg, og kva 
kategoriar organisasjonar som vil ha nytte av ei slik ordning.».1Det pågår flere kartlegginger, 
blant annet ved Kulturalliansen og Norges Ungdomslag. Frivillighet Norge mener det er viktig at 
disse sikres finansiering til sitt arbeid. Samtidig vet vi en del om behovet for en slik ordning 
gjennom vår årlige undersøkelse om gjeldende ordning med momskompensasjon.2 Her oppgir 
36 organisasjoner at de har hatt momsutgifter knyttet til bygg som faller utenfor nåværende 
ordning på til sammen 95 mill. kroner. Vi mener at selv om kartleggingene er viktige, er de ikke 
avgjørende for å slå fast behovet for en ordning med momskompensasjon for frivillighetsbygg. 

 
Frivillighet Norge ber om at:  

 Det etableres en egen momskompensasjonsordning for frivillighetsbygg, i 
betydningen organisasjonseide bygg og anlegg til bruk i organisasjonenes frivillige 
virksomhet.   
 

Etterarbeid og evaluering av Frivillighetens år 2022 
Vi ser frem til en stor, viktig og rekrutterende feiring av frivilligheten i 2022. Et slikt år krever mye 
arbeid og planlegging og vi har satt stor pris på å kunne lære av de erfaringene som andre har 
gjort seg i tidligere markeringsår, herunder Friluftslivets år og Musikkorpsenes år. Både for egen 
del, for Kulturdepartementet og for frivilligheten generelt er det viktig å kunne samle alle tråder 
og evaluere året skikkelig. Det er også tiltak som kommer i gang i løpet av året som vi ønsker å 
bidra til at videreføres også etter 2022. Vi håper også at våre erfaringer kan være til nytte for 
alle som i fremtiden skal markere sin virksomhet på tilsvarende måte.  
 
Frivillighet Norge ber om at: 
 
 Det settes av 3 mill. kr. på kap. 315, post 78 til etterarbeid og evaluering av 

Frivillighetens år.  
 
Skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner 
Frivillighet Norge er veldig skuffet over regjeringens kutt i ordningen med skattefradrag for gaver 
til frivillige organisasjoner. Vårt innspill har i mange år vært det motsatte, vi har foreslått en 
utvidelse med egen beløpsgrense for næringslivet.  

Frivillighet Norge ber om at:   
 Beløpsgrensen heves slik at den igjen blir 50 000 kr for privatpersoner.  
 Det innføres en egen beløpsgrense i skattefradragsordningen for 
næringsdrivende på 100 000 kr.       
 Regjeringen setter i gang en prosess som inkluderer Frivillighet Norge, for å 
utvide og forenkle deltakelsen i skattefradragsordningen med utgangspunkt i at 
Frivillighetsregisteret brukes som forenklingsverktøy.  Prosessen sees i 
sammenheng med Kulturdepartementets arbeid med videreutvikling av 
Frivillighetsregisteret. Lokale organisasjoner må også kunne delta i ordningen.     

Vi henviser forøvrig til vedlagt innspill til Finansdepartementet. 

                                                 
1 S. 60, https://www.regjeringen.no/contentassets/82a9eff104b3441d92c04198370a0724/nn-
no/pdfs/stm201820190010000dddpdfs.pdf  
2 https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/frivillighet-norge/Momskompensasjon-2020-
2.pdf?mtime=20210719224710&focal=none  

https://www.regjeringen.no/contentassets/82a9eff104b3441d92c04198370a0724/nn-no/pdfs/stm201820190010000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/82a9eff104b3441d92c04198370a0724/nn-no/pdfs/stm201820190010000dddpdfs.pdf
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/frivillighet-norge/Momskompensasjon-2020-2.pdf?mtime=20210719224710&focal=none
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/frivillighet-norge/Momskompensasjon-2020-2.pdf?mtime=20210719224710&focal=none
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Flerårige tilskudd og frie midler 
Frivillighet Norge mener Hurdalsplattformen gir svært gode signaler om regjeringens mål for de 
økonomiske rammevilkårene til frivillige organisasjoner; regjeringa skal fjerne hindringar for 
frivillig engasjement, som unødvendige søknadsprosessar og papirarbeid. I 
frivillighetsmeldingen løftes også tiltak som flerårige tilskudd for å sikre stabilitet og 
forutsigbarhet for organisasjonene.  

Det er liten tvil om at pandemien har gitt en betydelig administrativ overbelastning for svært 
mange organisasjoner. Det mange melder om at de nå trenger er kapasitet til å drive 
kjernevirksomhet. Å være avhengige av prosjektbaserte midler er utfordrende. Samtidig 
opplever vi at kortsiktige prosjektmidler i liten grad tar vare på gode tiltak rundt om i 
lokalsamfunn, spesielt da det ofte er krav om nye tiltak fremfor at en støtter og forsterker 
allerede velfungerende prosjekter. Vi ber om at regjeringen har forutsigbarhet, forenkling og 
hensyn til administrativ kapasitet lokalt med seg, og prioriterer frie midler til organisasjonene.  
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