
 1 

  

SAK 12  

ÅRSMØTERESOLUSJONER  

(ettersendt 20.5.2020)  

  

STYRETS INNSTILLING:  

Årsmøtet vedtar følgende resolusjoner: 

1. Fjern skatt på dugnad!  
2. Konsekvenser av koronapandemien for frivillig sektor – og veien videre 
3. Organisert fritidsaktivitet for alle barn og unge 

 

Styret legger frem tre årsmøteresolusjoner. En om momskompensasjonsordningen, en om 
konsekvenser av koronapandemien og en om organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge.  
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Resolusjon 1: Fjern skatt på dugnad! 
 
Alle partiene som i dag er representert på Stortinget har på et tidspunkt vært for full 
momskompensasjon for frivillige organisasjoner, men dessverre ikke samtidig. Resultatet er 
at staten fortsatt henter inn moms på vafler, fotballer, snøscootere og kostymer. Nå forventer 
Frivillighet Norge at alle partiprogrammer slår fast at momskompensasjon skal regelstyres og 
full momskompensasjon gjennomføres. 
 
Momskompenasjon er en ordning der organisasjoner må betale moms gjennom hele året og 
deretter søke om å få pengene tilbake. I dag settes det av en sum som alle kan søke på, 
men som er for liten til at organisasjonene faktisk får tilbake det de har betalt inn. Det skader 
frivilligheten på to måter: Vi må betale ekstra for å gi noe tilbake til samfunnet og vi vet ikke 
hvor mye vi egentlig har å rutte med før året er over.  
 
Fra 2014 til i dag har gapet mellom full momskompensasjon og hva staten faktisk gir økt til 
355 millioner kroner. For frivilligheten er det derfor svært viktig at partiene forplikter seg 
framover og står bak prinsippet om at vi ikke skal ha moms på dugnad.  
 
Momskompensasjonsordningen må derfor gjøres regelstyrt, slik at frivilligheten har rett til å få 
tilbake det vi har betalt inn i merverdiavgift. Det gir forutsigbarhet og stabilitet for 
organisasjonen. 
 
I Norge er vi veldig mange som er en del av frivilligheten og vi vil gjerne at vi blir enda flere. 
Det gjør noe med oss og det gjør noe med samfunnet vårt. Vi er stolte av det vi får til 
sammen og vi vil gjøre mer. Å investere i frivilligheten er å investere i inkludering, beredskap, 
helse, livskvalitet, innsats mot ensomhet, klima, kulturmangfold og så mye, mye mer. Derfor 
er det nå virkelig på tide å fjerne moms på dugnad, en gang for alle.  
 
Frivillighet Norge ber alle partier ta med følgende formulering i kommende partiprogram: 
 
(Sett inn parti) skal: 

• Innføre regelstyrt momskompensasjon for frivillige organisasjoner, og trappe den opp 
til 100% kompensasjon innen 2024. 
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Resolusjon 2: Konsekvenser av koronapandemien for frivillig 
sektor – og veien videre 
 
 

 
Torsdag 12. mars endret hverdagen seg dramatisk for alle i Norge. For frivilligheten betydde 
tiltakene omstilling, endring og full stopp i aktiviteter og arrangementer som utgjør kjernen i 
virksomheten. Frivilligheten er en stor del hverdagen til mange som nå har vært uten tilbud, 
støtte, sosialt samvær og den viktige opplevelsen av å bruke tiden sin på meningsfylt arbeid 
for noe en tror på. Når samfunnet gradvis åpner opp kan vi starte arbeidet med å ta 
hverdagen tilbake. Vi kan igjen møtes i organisasjonene og ha aktiviteter innenfor de litt mer 
romslige rammene som nå kommer. Dessverre er vår mulighet til å være tilstede, samle, 
utfordre og utvikle samfunnet vårt blitt dårligere fordi vi har mistet så mye inntekt i perioden 
som har vært. Derfor foreslår Frivillighet Norge følgende: 
 
Momskompensasjon  
 
Frivillighet Norge har alltid ment at det ikke skal betales avgift på dugnad. Det gjør vi fortsatt. 
Samtidig er momskompensasjonsordningen en god struktur for å få delt ut støtte raskt til 
organisasjonene basert på aktivitetsnivå som allerede er rapportert inn. I forrige søkerunde 
fikk organisasjonene utbetalt om lag 82 % av sine utgifter til moms. Frivillighet Norge foreslår 
full momskompensasjon for 2018 og 2019 for å tilføre bredden av frivillige organisasjoner 
midler som gjør at vi raskt kan ta opp aktivitet igjen. 
 
Momskompensasjon for frivillighetsbygg 
 
Mange bygg og anlegg som eies av frivillige organisasjoner har stått tomme i månedene som 
har gått. Her er det et potensiale for å få hjulene i gang med positive ringvirkninger for lokalt 
næringsliv. 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. 
 
Fremtidig støtte 
 
Avlyste arrangementer og aktiviteter på grunn av smittevernregler og anbefalinger gjør at 
mange organisasjoner har hatt svært lav aktivitet og ikke hatt mulighet til å rekruttere 
medlemmer og støttespillere, gjøre investeringer og annen planlagt utvikling av 
virksomheten. Redusert aktivitet og svekket økonomi kan påvirke mulighetene for å søke 
støtte i lang tid fremover. Det er viktig at myndighetene og andre med relevante ordninger 
viser fleksibilitet i de kommende årene, og ikke bruker aktivitetsnivået i 2020 som grunnlag 

Fakta fra Frivillighet Norges kartlegging blant 
medlemsorganisasjoner om konsekvenser av 
koronapandemien: 
 

• 82 % har inntektstap. 

• 63 % av organisasjonene opplever redusert drift. 

• 52 % er bekymret for at noen av deres underledd ikke 
har økonomiske muskler til å håndtere situasjonen. 

• 32 % opplever økte kostnader. 
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for beregning av tilskudd. Eksempelvis kan en benytte tidligere år/gjennomsnitt av tidligere år 
som utgangspunkt.  
 
Tiltakspakke for omstilling  
 
For mange har dette vært en periode med rask omstilling, kreative løsninger og innovasjon. 
Behovet for omstilling vil ikke forsvinne, selv om samfunnet gradvis gjenåpnes. Omstilling 
handler ikke bare om å endre ressursbruk, det koster også penger. Omfattende digitalisering 
krever utstyr. Samtidig har mange av endringene stor verdi også etter krisen. Frivillighet 
Norge foreslår en tiltakspakke for omstilling hvor frivillige organisasjoner kan søke om støtte 
til investeringer som er gjort for å kunne opprettholde drift og tilpasse virksomheten i 
perioden og for å kunne sette i gang ny aktivitet innenfor de rammene som fortsatt gjelder. 
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Resolusjon 3: Organisert fritidsaktivitet for alle barn og unge 

 
 
Frivillighet Norge vil bidra til at flere barn og unge kan delta i organisert fritidsaktivitet, og 
spesielt barn i familier med vedvarende lavinntekt. Derfor må Regjeringen basere innsatsen 
for barn og unge på at alle skal kunne få tilgang til fellesarenaer uten høye kostnader. 
 
«Alle barn og unge i Norge skal ha mulighet til å delta i minst én organisert fritidsaktivitet 
sammen med jevnaldrende, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.» 
 
Dette målet har Frivillighet Norge, Regjeringen, Kommunesektorens organisasjon (KS) og en 
rekke andre frivillige organisasjoner signert på i Fritidserklæringen. Dette forplikter oss til å 
arbeide sammen for at alle barn får oppfylt sin rett på en meningsfull fritid. 
 
Stadig flere barn faller utenfor 
Andelen barn og unge som vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt øker hvert år, og 
ifølge SSB gjaldt dette i 2018 nærmere 111 000 barn. 
 
Deltakelse i fritidsaktiviteter bidrar til tilhørighet og felleskap og gjør barn og unge i stand til 
samfunnsdeltakelse. For å kunne skape trygghet og samhold er det viktig at aktivitetene 
pågår over tid. Medlemskap i en frivillig organisasjon gir en god ramme for deltakelse. 
Frivilligheten har lang erfaring med å skape inkluderende fellesskap og er vi er bevisst på 
vårt felles ansvar for å skape en frivillig sektor som er tilgjengelig for alle. 
 
Koordineringsgruppen for tilbudet til sårbare barn og unge under Covid19-pandemien har 
identifisert 12 grupper med sårbare barn og unge. De anslår at minst 20 % av landets barn 
og unge faller inn i minst en av gruppene. Det er grunn til å tro at disse også i mindre grad 
deltar i organiserte fritidsaktiviteter til vanlig. Vi er bekymret for at nedgangen av 
fritidsaktiviteter på grunn av koronapandemien fører til at flere vil bli forhindret fra å delta i 
organiserte fritidsaktiviteter. Når organisasjonene nå starter opp aktivitetene igjen er det 
spesielt viktig at aktiviteter er åpne, inkluderende, relevante og ikke for dyre å delta på.  
 
 
Fritidskortet 
 
Regjeringen har lansert Fritidskortet som et virkemiddel for å øke deltakelsen i faste 
organiserte fritidsaktiviteter. Kortet skal gi flere barn økonomisk mulighet til å bli med på 
fritidsaktiviteter. Frivillighet Norge er glad for satsingen og vil bidra til at fritidskortet skal bli en 
suksess. For å sikre aktuelle og relevante aktiviteter må barn og unge få kjennskap til 
mangfoldet av ulike fritidsaktiviteter som er tilgjengelig for dem der de bor. Vi i 
organisasjonene må aktivt invitere, inkludere og følge opp barn og familier som ikke har 
deltatt hos oss tidligere. Det er avgjørende at ordningen blir enkel å bruke og at den er 
innrettet for å unngå sosial stigmatisering. 
 
 
Ungfritid.no 
 
Ungfritid.no lanseres som et gratis nasjonalt rekrutteringsverktøy for organisasjonene fra 
2021. Ungfritid.no skal gi økt synlighet for fritidsaktiviteter i regi av organisasjoner og bidra til 
økt rekruttering og deltakelse. For å lykkes med dette må: 
 

• organisasjonene tilby et mangfold av tilgjengelige arenaer og aktiviteter som barn og 
unge kjenner seg igjen.  
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• organisasjonene vise fram verdien av deltakelse i en organisasjon og aktivt oppsøke, 
legge til rette for og ta godt imot nye deltakere. 

• offentlige ansatte i kommunene som er i kontakt med utsatte familier kjenne til 
Ungfritid.no og hvordan den kan bidra til økt deltakelse i de frivillige organisasjonene. 

• lokale og nasjonale myndigheter sikre at frivillige organisasjoner har ressurser til å ta 
imot deltakerne som ønsker å være med. 

 
Fritidserklæringen gir oss et felles ansvar for å gi barn og unge en meningsfull fritid. Vi er 
klare til å gjøre vår del av jobben og inviterer lokale og nasjonale myndigheter til å være med 
og bidra til at flere barn og unge kan finne sitt fellesskap.  
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