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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 forslagene i 
tilleggsproposisjonen 

Vi vil også vise til våre tidligere innspill og muntlige høring til stortingets behandling av 
statsbudsjett for 2022.1 

Full og regelstyrt momskompensasjon 
I tilleggsproposisjonen foreslår regjeringen at momskompensasjonen økter til 1,9 mrd. Dette 
mener de at skal dekke full kompensasjon: "På bakgrunn av søknadsbeløpet for 2021 legger 
regjeringen til grunn at bevilgningsforslaget på 1,9 mrd. kroner vil innebære at det kan gis full 
kompensasjon under ordningen i 2022."2 Frivillighet Norge forventer at beløpet økes dersom det 
er behov for det for å oppnå full momskompensasjon. At det nå skapes en forventning om full 
kompensasjon uten at en vet med sikkerhet hva som vil være behovet illustrerer tydelig 
nødvendigheten av en regelstyring av ordningen. Vårt estimat, basert på en økning i 

 
1 https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/frivillighet-norge/Innspill-til-statsbudsjett-for-2022-Familie-og-
kulturkomiteen.pdf?mtime=20211019172857&focal=none  
2 
https://www.regjeringen.no/contentassets/6632aef843a74d519a6a008cb9ac1504/no/pdfs/prp202120220
001t01dddpdfs.pdf s. 36 
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driftskostnader på 10 % fra 2020 til 2021, er at det må settes av 2 mrd. kroner for å gi full 
momskompensasjon i 2022. 

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. 

Barn og unges fritid 
Regjeringen foreslår å avslutte prøveprosjektet med fritidskort 1. juli 2022, uten at det kommer 
en nasjonal utrulling av ordningen. 50 millioner av det som kuttes til økt deltakelse i 
fritidsaktiviteter for barn og unge føres tilbake gjennom tilskuddsordningen for inkludering av 
barn og unge. Resterende midler er ikke avsatt til konkrete tiltak med samme mål. Det betyr en 
svekkelse av satsningen på at alle barn og unge skal kunne delta i fritidsaktiviteter uavhengig 
av familiens økonomi. 

Frivillighet Norge viser til tidligere innspill og gjentar behovet for en gratis nasjonal 
oppslagstavle for synliggjøring av fritidsaktiviteter for barn og unge. Og ikke minst tilhørende 
kompetanseheving innen rekruttering, inkludering og mangfold til de som jobber med å gi flere 
barn og unge en meningsfull fritid.  

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

Skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner 
Regjeringen foreslår å redusere maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner fra kr. 50 
000 til 25 000 kroner. Frivillighet Norge mener det er helt feil å redusere insentivene for gaver til 
frivillige organisasjoner. Vårt innspill har vært å utvide ordningen. Vi ønsker å gjøre familie- og 
kulturkomiteen oppmerksom på at dette vil kunne få store konsekvenser for en bredde av de 
frivillige organisasjonene.3 Vi ber om at Stortinget avviser forslaget.  

 

 
3 https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/frivillighet-norge/Innspill-til-tilleggsproposisjonen-2022-
finanskomiteen.pdf?mtime=20211110111435&focal=none  


