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Kap. 315, post 70: Merverdiavgiftskompensasjon 
Regjeringen har i sin plattform lovet full og regelstyrt momskompensasjon for frivillige 

organisasjoner. I forslaget til budsjett for 2023 leverer de ikke på noen av disse lovnadene. 

Forslaget fra regjeringen er på 2,025 milliarder. Det er for lite til å dekke behovet. 

Organisasjonene får tilbakebetalt momsutgiftene for foregående år etter søknad. I 

søknadsrunden for 2022 har organisasjonene søkt om over 2 milliarder og neste års sum vil 

være høyere fordi aktiviteten har økt etter pandemien. Frivillighet Norges anslag er at det må 

settes av minst 2,2 milliarder for at det skal holde til full kompensasjon i 2023. 

Regelstyring 

Regjeringen har lovet at ordningen skal regelstyres, men har ikke foreslått dette i budsjettet. Det 

skaper stor uforutsigbarhet for organisasjonene. Eksempelvis sa regjeringen i fjor at det skulle 

bli full momskompensasjon for 2022, nå ser det ikke ut til at det vil skje fordi det er satt av for lite 

penger. Organisasjonene har i så tilfelle budsjettert med å få tilbake penger som ikke kommer 

likevel. Det er et gjennomarbeidet regelverk som regulerer ordningen i dag som ikke trenger å 

endres for å gjøre ordningen regelstyrt.  

Frivillighet Norge ber Stortinget om at: 

• Kapittel 315, post 70 tilføres teksten «overslagsbevilgning». Bevilgningen skal dekke 

kompensasjon på 100% av frivillige organisasjoners momsutgifter i 2022, for 

organisasjoner med rett på mva-kompensasjon, basert på gjeldende beregningsordning. 

• Posten økes fra 2,025 milliarder til 2,2 milliarder. 

Om Stortinget ikke øker kap 315, post 70 ber Frivillighet Norge om at: 

• Stortinget ber regjeringen om å øke posten i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 

for 2023 slik at den vil kompensere frivillige organisasjoners momsutgifter i 2022 fullt ut 
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for organisasjoner med rett på mva-kompensasjon, basert på gjeldende 

beregningsordning. 

Fradrag for gaver 
I sin tilleggsproposisjon for statsbudsjettet for 2022 foreslo regjeringen, og fikk flertall for, å 

redusere maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner fra 50 000 kroner til 25 000 kr. 

Dette var Frivillighet Norge imot og ber Stortinget om å reversere dette i forslaget for 2023. 

Regjeringen argumenterte i fjor med at dette er et skattefradrag som først og fremst kommer 

folk med god økonomi til gode. Det stemmer ikke.1 Dette er en endring som først og fremst de 

frivillige organisasjonene taper på, gjennom at et viktig insentiv for å donere er svekket. Det er 

potensial for å skape flere gode samarbeid som kan komme frivillige organisasjoner, 

næringslivet og samfunnet til gode. Staten bør stimulere til denne typen samarbeid gjennom en 

egen beløpsgrense i skattefradragsordningen for næringslivet. 

Frivillighet Norge ber om at: 

• Beløpsgrensen heves slik at den igjen blir 50 000 kr for privatpersoner. 

• Det innføres en egen beløpsgrense i skattefradragsordningen for næringsdrivende på 

100 000 kr.    

• Regjeringen setter i gang en prosess som inkluderer Frivillighet Norge, for å utvide og 

forenkle deltakelsen i skattefradragsordningen med utgangspunkt i at 

Frivillighetsregisteret brukes som forenklingsverktøy.  Prosessen sees i sammenheng 

med Kulturdepartementets arbeid med videreutvikling av Frivillighetsregisteret. Lokale 

organisasjoner må også kunne delta i ordningen.    

Navngitte tilskuddsmottakere (Prop. 1 S, kap 8.3) 
Regjeringen har satt i gang et arbeid for å redusere antall navngitte tilskuddsmottakere i 

statsbudsjettet. Konsekvensen av dette er at veldig mange frivillige organisasjoner nå ikke vet 

om de får midler, hvor de skal søke midler, hva som er kriteriene for en eventuell søknad eller 

når de kan få midler. Det er svært alvorlig at regjeringen har startet en slik prosess uten å tenke 

på hvordan dette vil ramme organisasjonene og uten noe som helst dialog i forkant.  

Forslaget fra regjeringen har skapt stor usikkerhet. Svært mange er bekymret for drift, 

prosjekter, aktiviteter og ansatte som de nå ikke vet om de kan finansiere i 2023. Norge står i 

fare for å miste viktige tilbud, kompetanse og demokratisk deltakelse. 

Frivillighet Norge ber om at: 

• Ingen organisasjoner kuttes med henvisning til søknadsbaserte ordninger som ikke ennå 

er opprettet. 

• Ingen organisasjoner skal kuttes med den konsekvens at de står uten midler første 

kvartal 2023. 

• Omleggingen skal ikke føre til kutt til formål. 

• Stortinget ber regjeringen gå i dialog med frivilligheten før fremtidige endringer om 

opprettelse av tilskuddsordninger og forvaltningen av disse for å sikre forutsigbarhet og 

forenkling. 

 
1 https://www.vl.no/religion/2021/12/27/mener-regjeringen-tar-feil-skattefradrag-for-gaver-gir-ikke-storst-
fordel-for-de-med-hoy-inntekt/  

https://www.vl.no/religion/2021/12/27/mener-regjeringen-tar-feil-skattefradrag-for-gaver-gir-ikke-storst-fordel-for-de-med-hoy-inntekt/
https://www.vl.no/religion/2021/12/27/mener-regjeringen-tar-feil-skattefradrag-for-gaver-gir-ikke-storst-fordel-for-de-med-hoy-inntekt/
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Momskompensasjon for frivillighetsbygg 
Mange organisasjoner opplever at de ikke har god nok tilgang til lokaler som passer til deres 

aktivitet og at dette begrenser deres utviklingsmuligheter. I dag gir staten momskompensasjon 

til bygg og anlegg som kvalifiserer for å motta spillemidler, men ikke til andre bygg og anlegg 

som eies av frivillige organisasjoner og brukes til frivillig virksomhet.  

 

Frivillighet Norge ber om at: 

• Stortinget ber regjeringen om å starte arbeidet med en 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. 
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