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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. 

 

 

 

 

Full og regelstyrt momskompensasjon 
Regjeringen Solbergs forslag er 1,75 mrd. kr til momskompensasjon for 2022. Det er 5 millioner 
kr lavere enn deres egen ambisjon fra Frivillighetsmeldingen.  

Frivillige organisasjoner kan søke om å få kompensert sine momsutgifter på varer og tjenester 
gjennom momskompensasjonsordningen. Vi ser en tydelig nedgang1 i utgifter i søknadsrunden 
for 2021 sammenlignet med 2020. Det skyldes at koronapandemien rammet frivilligheten hardt. 
Lavere aktivitetsnivå betyr lavere momsutgifter. Nedgangen ligger an til å bli over 14 %. Men 
mens 2020 hadde kraftig inngripende restriksjoner har det vært større muligheter til aktivitet i 
2021. Det gjenspeiler seg og i endring fra støtteordninger som skulle kompensere for aktivitet 
som ikke kunne gjennomføres, til ordninger som skal stimulere til økt aktivitet. Vi må derfor 
legge til grunn at behovet for momskompensasjon i 2022 er langt større. Vårt estimat, basert på 
en økning i driftskostnader på 10 % fra 2020 til 2021 er at det må settes av 2 mrd. kroner for å 
gi full momskompensasjon i 2022. 

En situasjon med kraftig nedskalering av aktivitetsnivået og forhåpentligvis en rask økning i 
etterkant viser også tydelig svakhetene med dagens modell for momskompensasjon. 

 
1 https://lottstift.no/nyheter/naer-1900-lag-og-organisasjonar-har-sokt-om-momskompensasjon/  
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Organisasjonene vet ikke hvor mye de kan forvente å få tilbake av momsutgiftene sine, og 
summen som settes av er ikke basert på reelt aktivitetsnivå. Blir det mer frivillig aktivitet får alle 
litt mindre penger tilbake.  

Det er på tide at ordningen regelstyres slik at organisasjonene vet hva de får og vi endelig kan 
si oss ferdig med skatt på dugnad. 

 
Frivillighet Norge ber om at:   
Kapittel 315, post 70 tilføres teksten «overslagsbevilgning». Bevilgningen skal dekke 
kompensasjon på 100% av momsutgifter for 2021, for organisasjoner med rett på mva-
kompensasjon, basert på gjeldende beregningsordning.   

Frivillighetens år 2022 
Frivillighet Norge er glade for at regjeringen har foreslått 20 millioner til gjennomføringen av 
Frivillighetens år.2 Dette gjør det mulig å realisere planene og få på plass en storstilt feiring av 
Norges største lagarbeid.  

Momskompensasjon for frivillighetsbygg og -anlegg 
Tilgang på lokaler hvor det er mulig å gjennomføre aktiviteter innenfor smittevernregler og til en 
pris som er overkommelig, er en stor utfordring organisasjonene har hatt den siste tiden. Det 
viser behovet for organisasjonseide bygg og anlegg til frivillig virksomhet.  

Frivillighet Norge foreslår at det innføres en egen momskompensasjonsordning for 
frivillighetsbygg og -anlegg som i dag ikke kvalifiserer for kompensasjon i den ordinære 
momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner eller 
momskompensasjonsordningen for idrettsanlegg. Denne skal dekke momsutgifter til ny-, på- og 
ombyggingskostnader til bygg, anlegg og annen fast eiendom. 

Flere pågående kartleggingsprosjekter vil gi et viktig informasjonsgrunnlag som må få 
tilstrekkelig med midler til sitt arbeid. Det gjelder Kulturalliansens kartlegging av kulturarenaer 
(Kap. 320, post 74) og Norges Ungdomslags prosjekt Huset i bygda (Kap. 325, post 78).  

Frivillighet Norge ber om at:  
• Det etableres en egen momskompensasjonsordning for frivillighetsbygg, i betydningen 

organisasjonseide bygg og anlegg til bruk i organisasjonenes frivillige virksomhet 

Bedre muligheter for barn og unges deltakelse 
Ungfritid.no3 er et nasjonalt og gratis verktøy for å gi alle bedre muligheter for deltakelse, ikke 
minst de som trenger det mest. Det fungerer som en digital oppslagstavle som samler 
informasjon om tilgjengelige fritidsaktiviteter for barn og unge over hele landet. Dette er 
frivillighetens eget verktøy for rekruttering av barn og unge til fritidsaktiviteter og det koster ikke 
noe å bruke.  
Fritidserklæringens4 mål om at alle barn og ungdom skal kunne delta i en fritidsaktivitet krever 
at vi gjør en ekstra innsats for de som av ulike årsaker ikke har de samme mulighetene. Det 
betyr også at organisasjoner som tilbyr aktiviteter og fellesskap må gjøre en innsats for at flere 
kan bli med. Dette ansvaret tar vi på alvor. Ungfritid.no inneholder kompetansetiltak, 
digitale kurs og informasjon om barrierer for deltakelse for frivillige organisasjoner. Erfaringer 

 
2 https://frivillighetensar.no  
3 https://ungfritid.no  
4 
https://www.regjeringen.no/contentassets/42fc032208724215886755da5d165f1e/folder_fritidserklaeringe
n.pdf  
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om inkludering deles, og videre arbeid for økt deltakelse utvikles gjennom funn 
fra undersøkelser og samarbeid i prosjektet.   
Ungfritid.no er et verktøy som bidrar til at organisasjoner, kommuner og alle som jobber med 
barn og unge, lykkes i sitt arbeid for å gi flere en meningsfull fritid. Slik kan vi styrke lokale tiltak 
over hele landet. Dette er et arbeid som krever forutsigbare rammer og kontinuerlig innsats. 
Dersom tiltaket er avhengig av å søke midler med lang saksbehandling og usikkert utfall, vil det 
være svært utfordrende å møte behovet og ivareta potensialet i prosjektet.  
Ungfritid.no er ikke et midlertidig tiltak, men et langsiktig verktøy for å gi flere barn og unge 
muligheten til å delta. 

Frivillighet Norge ber om at:  
Det settes av 5 millioner på kap. 846, post 61 til Ungfritid.no i statsbudsjettet for 2022.  

 

 

 

 

 

 

 


