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Frivillighet Norges innspill til statsbudsjett for 2024 

Full og regelstyrt momskompensasjon 
Vi er veldig glade for at regjeringen har prioritert å utbetale full momskompensasjon de siste to 

årene. Det betyr mye for de frivillige organisasjonene. Siste etappe for å få fjernet moms på 

dugnad er regelstyring som vi håper kommer på plass i kommende budsjettforslag. Dette vil gi 

en viktig forutsigbarhet for organisasjonene. Med regelstyring vil regjeringen levere på hele sin 

lovnad fra Hurdalsplattformen: 

Gi full momskompensasjon gjennom ei regelstyrt ordning til idrett, frivilligheit og kultur.  

Frivillighet Norge ber om at:  

• Kapittel 315, post 70 tilføres teksten «overslagsbevilgning». Bevilgningen skal dekke 

kompensasjon på 100% av frivillige organisasjoners momsutgifter i 2023, for 

organisasjoner med rett på mva-kompensasjon, basert på gjeldende 

beregningsordning.  

Innspill til Kultur- og 
likestillingsdepartementet 
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Lokaler 
Behovet for et sted å være får stadig større oppmerksomhet i frivillig sektor. Frivillighet Norge 

har blant annet fått laget en rapport om tema1 og det ble vedtatt en egen resolusjon2 på 

årsmøtet 2022. Frem mot årsmøtet våren 2023 jobber også en arbeidsgruppe med å se på hva 

som er frivillighetens overordnede behov knyttet til lokaler, anlegg og arenaer og utvikle ny 

politikk på området etter behov.  

Momskompensasjon for frivillighetsbygg 

Det er mange organisasjoner som eier bygg og anlegg som gir utgifter eller har potensiale for 

investeringer som nå ikke nå mottar momskompensasjon i den ordinære ordningen. Frivillighet 

Norge mener det skal opprettes en egen kompensasjonsordning som dekker disse utgiftene.  

Frivillighet Norge ber om at: 

• Det etableres en egen momskompensasjonsordning for frivillighetsbygg, i betydningen 

organisasjonseide bygg og anlegg til bruk i organisasjonenes frivillige virksomhet. 

Tilskudd til oppgradering av bygg og anlegg 

Frivillighet Norge mener gjeldende ordninger for oppgradering av lokaler, bygg og anlegg bør 

styrkes vesentlig. Her er det store etterslep og underfinansiering. Eksempelvis disponerte 

Kulturrom i 2021 51 millioner kroner, og mottok søknader for til sammen 347 millioner kroner. Vi 

må sikre at alle deler av frivilligheten har tilgang til egnede lokaler for sin virksomhet.  

I tillegg til eksisterende ordninger bør det opprettes en tilskuddsordning for oppgradering av 

lokaler, bygg og anlegg som ikke faller inn under eksisterende ordninger til oppgraderinger for å 

oppfylle etablerte standarder og for å sikre universell utforming. Frivillige organisasjoner har i 

liten grad anledning til å søke tilskudd hos Enova. Det betyr at det er en større økonomisk 

terskel for organisasjoner som eier bygg og anlegg når det er behov for oppgraderinger som 

eksempelvis vil kunne bidra til lavere strømutgifter. En ny tilskuddsordning vil kunne bidra til at 

lokaler kan brukes lenger, av flere og til flere ulike typer aktiviteter.  

Frivillighet Norge ber om at: 

• Det opprettes en tilskuddsordning for oppgradering av lokaler, bygg og anlegg som ikke 

faller inn under eksisterende ordninger til oppgraderinger for å oppfylle etablerte 

standarder og for å sikre universell utforming. 

Skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner  
Frivillighet Norge var veldig skuffet da regjeringen kuttet i ordningen med skattefradrag for gaver 

til frivillige organisasjoner. Vårt innspill har i mange år vært det motsatte, vi har foreslått en 

utvidelse og innføring av en egen beløpsgrense for næringslivet. Vi viser og til vårt innspill til 

Finansdepartementet på tema.  

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.  

 
1 https://www.frivillighetnorge.no/nyheter/ny-rapport-frivillighetens-behov-for-egnede-lokaler/ 
 
2 https://www.frivillighetnorge.no/nyheter/årsmøteresolusjon-vi-trenger-alle-et-sted-å-være/  

https://www.frivillighetnorge.no/nyheter/ny-rapport-frivillighetens-behov-for-egnede-lokaler/
https://www.frivillighetnorge.no/nyheter/årsmøteresolusjon-vi-trenger-alle-et-sted-å-være/
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• 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.  

Tilskudd 
Regjeringens endringer for navngitte tilskuddsmottakere i budsjettforslaget for 2023 kom brått 

på de frivillige organisasjonene som ble rammet av omleggingen og skapte stor usikkerhet for 

disse og for andre som ble indirekte påvirket av endringer i tilskuddsordninger. Frivillighet Norge 

mener det hele ble håndtert svært kritikkverdig og ikke i tråd med Frivillighetserklæringens som 

blant annet slår fast at regjeringen skal: Lytte til frivilligheten når nye tilskudd skal utvikles og 

eksisterende ordninger skal endres.3 

Etter en svært krevende pandemi er deltakelsen i frivilligheten sakte på vei oppover, men det er 

fortsatt utfordrende. Det er et stort behov for forutsigbarhet for de frivillige organisasjonene. Vi 

forventer at fremtidige endringer i tilskuddsordninger og for navngitte tilskuddsmottakere gjøres 

basert på dialog med de det gjelder. Eventuelle endringer må fremstilles tydeligere enn i 

proposisjonen for 2023. Der var det svært vanskelig å finne informasjon om hva som er flytting 

av midler, kutt, eksisterende, endrede eller nye tilskuddsordninger. Det bør oppgis i helhet 

hvilke endringer som er gjort med navngitte tilskuddsmottakere, ikke kun under det enkelte 

departement. Dette må og inkludere hvorvidt midler som tidligere er gitt til navngitt mottaker er 

flyttet til tilskuddsordning eller kuttet. 

Forenkling 

Vi mener endringer i, og opprettelse av nye tilskuddsordninger må bidra til mer forutsigbarhet og 

mindre byråkrati for organisasjonene. Frivillighet Norge har flere krav til forenkling,4 vi ønsker 

særlig å fremheve følgende punkt: 

• Øke bruken av flerårige avtaler om tilskudd. 

• Innføre en regel om at tilskudd som deles ut etter 1. mars, kan overføres til neste 

kalenderår. 

• Øke andelen driftstilskudd til frivillige organisasjoner, siden det er en enklere og mindre 

byråkratisk støtte til frivilligheten enn prosjekttilskudd. 

 

 

 

 

 

 
3 
https://www.regjeringen.no/contentassets/99f8110d39674f3494ec9668be846c09/frivillighetserklaeringen-
hefte.pdf  
4 https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/frivillighet-norge/Krav-til-
forenkling_A4.pdf?mtime=20221206150325&focal=none  

https://www.regjeringen.no/contentassets/99f8110d39674f3494ec9668be846c09/frivillighetserklaeringen-hefte.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/99f8110d39674f3494ec9668be846c09/frivillighetserklaeringen-hefte.pdf
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/frivillighet-norge/Krav-til-forenkling_A4.pdf?mtime=20221206150325&focal=none
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/frivillighet-norge/Krav-til-forenkling_A4.pdf?mtime=20221206150325&focal=none
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