Innspill fra Frivillighet Norge
Hvem er vi?
Frivillighet Norge er frivillig sektors interessepolitiske samarbeidsforum med over 300
medlemsorganisasjoner som sammen har over 50 000 lokallag i hele Norge.
Les mer om oss på vår nettside: https://www.frivillighetnorge.no

Hva foreslår vi?
Et eget kapittel om frivillighet!
Fordi: Frivilligheten har en egenverdi og frivillig aktivitet er i seg selv et gode.
Samtidig fyller frivilligheten viktige funksjoner som gagner samfunnet. Frivilligheten
fyller rommet mellom individer, og mellom det offentlige og næringslivet, og er
dermed en egen samfunnssektor som må stimuleres med andre virkemidler enn
offentlig sektor og næringslivet. Frivilligheten har lange tradisjoner, stor kapasitet og
opererer på nesten alle samfunnsområder. Frivilligheten er mer enn fritidsaktiviteter,
besøksvenner, korps og teatergrupper. Det er summen av alle organisasjoner, lag og
foreninger på tvers av sektorene de jobber innenfor. Derfor må dere utvikle en egen
frivillighetspolitikk, nasjonalt og lokalt, som kan skape vekst i hele frivilligheten.
Frivillighetspolitikken bør suppleres med spesifikke virkemidler for særskilte deler av
frivilligheten.

Forslag til formuleringer:
Frivillighet er hjørnesteinen i et levende demokrati og i velferdssamfunnet. Derfor vil
vi jobbe for større rom for frivilligheten. Gode rammevilkår er med på å skape en
sterk og uavhengig frivillig sektor. Vi vil i perioden bygge ned barrierene som hindrer
frivilligheten i å nå sine mål gjennom enklere og forutsigbare støtteordninger.
Frivilligheten skal være fri og selvstendig og det er viktig at den frivillige sektoren kan
utvikle seg nedenfra og på egne premisser.
Frivillighet er en viktig del av samfunnet vårt. Frivillig sektor løser oppgaver innenfor
blant annet beredskap, helse, omsorg, oppvekst, fritid og kultur. Samtidig er
deltakelse i frivilligheten viktig i seg selv. Gjennom vår innsats blir vi en del av noe
større. Vi deltar i og skaper fellesskap som gir oss noe utover oppgavene vi løser
sammen. Frivilligheten løser viktige oppgaver i samfunnet i dag og den er, og har
vært, en essensiell aktør i samfunnsutviklingen ved at folk går sammen og finner
løsninger på utfordringer i hverdagen lokalt og nasjonalt. Bidraget til samfunnet er
mer enn summen av timene vi bruker på dugnad. Frivilligheten gir økt tillit mellom
mennesker i en tid med økt polarisering og mistenkeliggjøring. Frivilligheten gir nye
og sterkere fellesskap. Frivilligheten utvider demokratiet og gir flere en stemme.

Frivilligheten inkluderer, tar imot, tar vare på og gir tilhørighet. Derfor vil vi jobbe for
større rom til frivilligheten.

Fjern moms på dugnad!
Fordi: Frivillige organisasjoner betaler merverdiavgift på varer og tjenester. I dag
bestemmer Stortinget hvert år hvor mye av momsutgiftene som skal kompenseres
når de vedtar statsbudsjettet. Da settes det av en pott og denne fordeles til de som
har søkt om kompensasjon. Siden det søkes om mer enn Stortinget har gitt penger
til, får alle litt mindre tilbake (avkorting). Det betyr at staten tar inn avgift på aktiviteten
i frivillige organisasjoner og vi vet ikke hvor mye vi får tilbake hvert år. Disse pengene
burde blitt brukt på aktivitet i organisasjonene og ikke til avgift. Derfor jobber
Frivillighet Norge for at ordningen skal fullfinansieres og rettighetsfestes.
De fleste partiene har vært enig med oss i vårt krav om på momskompensasjon på et
tidspunkt. Dessverre har ikke nok partier vært enige samtidig. Vi håper neste
stortingsperiode er den perioden hvor alle partiene faktisk prioriterer frivillighetens
fremste krav uavhengig av hvem som har flertall.
Her er et eksempel:
I 2019 stemte alle opposisjonspartiene for dette i behandlingen av
frivillighetsmeldingen:
«Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om å omgjøre momskompensasjonen
til frivillige organisasjoner til en regelstyrt ordning, hvor prosentandelen som
refunderes opptrappes jevnlig, slik at den om fire år er på 100 pst.»
Posisjonen henviste til regjeringens plan om å øke utbetalingene innenfor gjeldende
ordning.
I behandlingen av statsbudsjettet for 2013 hadde opposisjonen følgende merknad:
«Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti viser til
regjeringens opplegg for momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Disse
partiers primære syn i denne saken er at det bør etableres en rettighetsstyrt ordning
der frivillig sektor fritas fra momsutgifter fullt ut. Disse medlemmer registrerer at den
ordningen regjeringen har valgt ikke imøtekommer kravet verken fra disse partier
eller fra frivilligheten selv, all den tid momsutgifter nå skal refunderes etter en
rammestyrt ordning, med den konsekvens at svært mange organisasjoner ikke vil få
kompensert sine utgifter fullt ut.»
Posisjonen henviste til regjeringens økning innenfor gjeldende ordning.
Vi utfordrer alle partiene til å en gang for alle fjerne moms på dugnad og ta inn
følgende formulering i sitt program:
(Vårt parti) skal:
• Innføre full og regelstyrt momskompensasjon for frivillige
organisasjoner innen 2024

Andre saker
Å løse momssaken er det viktigste dere kan gjøre for frivillig sektor den kommende
perioden. Dersom dere ønsker flere innspill til frivillighetspolitikken er det bare å ta
kontakt. Dere finner også mer utfyllende informasjon på våre nettsider, spesielt her:
Vår politiske plattform:
https://www.frivillighetnorge.no/politikk/frivillighetspolitisk-plattform-2019-2023
Om forenkling:
https://www.frivillighetnorge.no/politikk/forenklingsreform-for-frivilligheten
Om frivillighet for alle:
https://www.frivillighetnorge.no/politikk/alle-barn-må-kunne-delta-på-fritidsaktiviteter
https://www.frivillighetnorge.no/prosjekter/knekk-inkluderingskoden
https://www.frivillighetnorge.no/prosjekter/ungfritid-no
Om skattefradrag:
https://www.frivillighetnorge.no/politikk/skattefradrag-for-gaver
https://www.frivillighetnorge.no/politikk/samarbeid-mellom-næringsliv-ogfrivillighet#Gi%20næringslivet%20skattemessig%20insentiv%20til%20å%20støtte%2
0frivilligheten
Om frivillig.no:
https://www.frivillighetnorge.no/prosjekter/frivillig-no
Om lokal frivillighetspolitikk:
https://www.frivillighetnorge.no/prosjekter/lokal-frivillighetspolitikk
Om frivillighetens år 2022
https://www.frivillighetnorge.no/prosjekter/frivillighetens-år-2022
Her finner dere en oversikt over våre medlemmer:
https://www.frivillighetnorge.no/medlemmer
Kontakt:
Stian Slotterøy Johnsen / stian@frivillighetnorge.no / 959 33 862
Generalsekretær
Janne Nyhus / janne@frivillighetnorge.no / 970 75 696
Politisk rådgiver

