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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 2022 

 

Vi vil innledningsvis takke for godt samarbeid i en vanskelig tid. Det er mange utfordringer som 
ligger bak oss, og ukjente som vi helt sikkert kommer til å møte fremover. Vi har virkelig fått 
oppleve hvor viktig frivilligheten er for samfunnet lokalt og nasjonalt og i enkeltmenneskers 
hverdag. Vi merker det både i savnet når fellesskap og aktiviteter blir borte og i den ekstra 
innsatsen mange har ytt i møte med pandemien. Det er vanskelig å forutse hvilke behov som vil 
være der om ett år i en tid hvor smittesituasjonen endrer seg fra uke til uke. Vi har derfor ikke 
noen konkrete innspill knyttet til koronasituasjonen for statsbudsjettet 2022. Vi følger opp de 
prosessene som er satt i gang og vil gjøre vårt fremste for å bistå med informasjon om 
situasjonen til bredden av frivillig sektor. Vi ønsker tett dialog og godt samarbeid også fremover 
om dette.  

Full og regelstyrt momskompensasjon 
Regjeringen har levert sitt eget mål fra Frivillighetsmeldingen med 1,8 milliarder i 
momskompensasjon. Det er bra og et betydelig løft. Samtidig må det påpekes at utfordringen 
med manglende forutsigbarhet for organisasjonene ikke løses av en økning i sum alene. Slik 
ordningen er utformet vil mer frivillig aktivitet bety mindre kompensasjon for alle. Det er en 
negativ konsekvens som heldigvis det er mulig å endre.  

Det er vanskelig å anslå hvor mye organisasjonene vil søke om i 2022, mye på grunn av 
usikkerheten i 2021 og langtidseffekten av pandemien. I 2020 har mange av organisasjonene 
hatt lavere driftskostnader, men mange har også hatt økte utgifter. For de som har kunnet ha 
aktivitet har denne ofte vært mer kostbar og ressurskrevende. Med vårt forslag om regelstyring 
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av ordningen vil denne usikkerheten kunne møtes med at organisasjonene vet hvor stor andel 
de får tilbakebetalt.  

Frivillighet Norge ber om at:   
Kapittel 315, post 70 tilføres teksten «overslagsbevilgning». Bevilgningen skal dekke 
kompensasjon på 90% av momsutgifter for 2021, for organisasjoner med rett på mva-
kompensasjon, basert på gjeldende beregningsordning.   

Regjeringen legger videre følgende opptrappingsplan til grunn:  

• Momskompensasjonen rettighetsfestes på 95% av momsutgiftene i statsbudsjettet for 
2023  

• Momskompensasjonen rettighetsfestes på 100% av momsutgiftene i statsbudsjettet for 
2024  

Frivillighetens år 2022 
Nå skal rammene settes for feståret som har som mål at vi skal få flere med, gjøre frivillighetens 
arenaer enda mer tilgjengelige og synliggjøre frivillig sektors merverdi. Vi gleder oss veldig til å 
være med å vise frem all den fantastiske frivilligheten som er med på å skape, utvikle og trygge 
lokalsamfunn over hele landet. Kulturdepartementet følger og rådgir i arbeidet gjennom 
deltakelse i ressursgruppa for Frivillighetens år.  

Gode økonomiske rammer vil gi bedre måloppnåelse for markeringsåret, slik at vi når 
potensialet i å skulle feire Norges viktigste lagarbeid. Vi viser til egen søknad for konkrete tiltak 
og aktiviteter. Vi vil også be om midler fra andre departement til konkrete tiltak innenfor deres 
område som eksempelvis folkehelse og beredskap.  

Frivillighet Norge ber om at:   
• Det settes av 20 millioner kroner over Kulturdepartementets budsjett til gjennomføring av 

Frivillighetens år. 

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 av de store utfordringene 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. 

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

organisasjonseide bygg og anlegg til bruk i organisasjonenes frivillige virksomhet 

Studieforbund 
Opplæring og kunnskapsdeling er en forutsetning for en velfungerende frivillighet, det sikrer 
nødvendig kompetanse, bidrar til rekruttering, og er et viktig virkemiddel for vekst og utvikling i 
frivillige organisasjoner. Vi foreslår her en økning på 15 millioner fra regjeringens forslag i 2021. 



 

 

 
3 

Frivillighet Norge ber om at:   
• Tilskuddet til studieforbund settes til 173 millioner på kap. 315, post 73 for 2022. 

Innspill til andre departement 
Frivillighet Norge vil også sende innspill til andre departement hvor formålet er underlagt disses 
ansvarsområde. Til orientering gjelder dette: 

• Finansdepartementet: Egen beløpsgrense i skattefradragsordningen for 
næringsdrivende på 100 000 kr. 

• Barne- og familiedepartementet: 5 millioner til Ungfritid.no  
• Helse- og omsorgsdepartementet: 3 millioner til Frivillig.no 
• Kunnskapsdepartementet: 5 millioner til sektorovergripende tiltak for samspill mellom 

frivillig og offentlig sektor lokalt og regionalt.  
• 5 millioner kroner til relevante signalarrangement og tiltak i forbindelse med 

Frivillighetens år fra følgende departement:  
• Helse- og omsorgsdepartementet  
• Justis- og beredskapsdepartementet  
• Barne- og familiedepartementet  
• Klima- og miljødepartementet  

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Stian Slotterøy Johnsen 
Generalsekretær 


