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Revidert nasjonalbudsjett for 2018 – Høringsinnspill til Finanskomiteen
Frivillighet Norge er et interessepolitisk samarbeidsforum for frivillige organisasjoner med over 300
medlemmer som til sammen har om lag 50 000 lokale lag og foreninger over hele landet.
Fullfinansiering av momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner
Frivillighet Norge mener det er prinsipielt feil at organisasjonene skal sitte igjen med momsbelastningen
på innkjøp av varer og tjenester. Ordningen må baseres på at organisasjonene får rett til å få refundert all
moms på innkjøp av alle varer og tjenester som brukes i den frivillige virksomheten. Frivillighet Norges
krav er full momskompensasjon til frivillige organisasjoner. Frivillighet Norge estimerer at for 2018
mangler det 515 millioner kroner for å fullfinansiere ordningen.
I juni 2017 vedtok Stortinget at: «Stortinget ber regjeringen styrke momskompensasjonsordningen til
frivillige organisasjoner gjennom en opptrappingsplan og utvikling av ordningen som sikrer at midlene
kommer organisasjoner som er basert på frivillighet til gode.»
Det kom ingen opptrappingsplan i forbindelse med Statsbudsjettet for 2018 eller forslaget til Revidert
nasjonalbudsjett for 2018. Frivillighet Norge ber derfor om at Finanskomiteen stiller seg bak følgende
merknad:
•

Stortinget ber regjeringen om å legge frem en opptrappingsplan for
momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner i forbindelse med fremleggelsen av
statsbudsjettet for 2019, med sikte på å oppnå full momskompensasjon innen Statsbudsjettet
for 2022.

En mulighet er at Stortinget vedtar et romertallsvedtak som sikrer frivillige organisasjoner rett til å få
refundert et en minimumsandel av påløpte momsutgifter for inneværende år gjennom
momskompensasjonsordningen. Prosentsatsen bør gradvis økes til 100% i statsbudsjettene fremover.
Frivillighet Norge foreslår følgende opptrappingsplan for å nå 100% kompensasjon i 2022:
Regnskapsår (året
hvor momsutgiftene
blir kostnadsført)*
2017
2018
2019
2020
2021

Søknadsår/budsjettår (året man
søker om momskompensasjon og
momskompensasjonen blir
inntektsført, med tilhørende
statsbudsjett)
2018
2019
2020
2021
2022

Avkortning i prosent (andel
av momsutgiftene i
søknadsgrunnlaget som ikke
kompenseres)
26,5%**
20 %
14 %
7%
0%

*Momsutgiftene man har i 2017 søker man om å få kompensert i september 2018. Kompensasjonen utbetales i
desember 2018. Summen som settes av til momskompensasjon dette året vedtas i statsbudsjettet for 2018 som
vedtas innen utgangen av desember 2017. Avkortningsprosenten er den prosentandelen av organisasjonenes
momsutgifter som ikke blir kompensert, men avkortet. Dersom avkortningsprosenten er på 30 prosent og en
organisasjon har fått godkjent momsutgifter for 100 000 kroner, utbetales kun 70 000 kroner.
**Frivillighet Norge estimerer at avkortningen på momskompensasjonen som blir utbetalt i 2018 blir på 26,5
prosent. I 2014 var avkortningen nede i ca. 17 prosent.

Frivillighet Norge ber derfor om at Stortinget fatter følgende romertallsvedtak i forbindelse med revidert
nasjonalbudsjett for 2018:
•

Stortinget legger til grunn at frivillige organisasjoner med rett på mva-kompensasjon for 2019 skal
innvilges kompensasjon på 80% i momsutgifter i 2018 basert på gjeldende beregningsordning.

Videre finansiering av frivillig.no
Rekrutteringsverktøyet frivillig.no har høstet en rekke positive tilbakemeldinger siden nettsiden ble
etablert for litt over 2 år siden. Medlemmene i Frivillighet Norge uttrykker stor nytte og fremtidige behov
for både drift av rekrutteringsverktøyet, inspirasjonen og markedsføringen.
Under Topplederkonferansen i Oslo 28. februar trakk både Statsministeren og Kulturministeren frem de
gode effektene denne digitale rekrutteringsløsningen gir, både for samfunnet, organisasjonene og
enkeltpersoner.
Følgeforskning fra Rambøll utført på oppdrag av Helsedirektoratet evaluerer kampanjen så langt som en
suksess. Mange frivillige organisasjoner sier at det er behov for en nasjonal aktør som tar et ansvar for å
promotere frivillig arbeid og sørger for at frivillig.no drives og markedsføres på en profesjonell måte. Flere
understreker at de er svært positive til at midlene til kampanjen er gitt Frivillighet Norge. Evalueringen
viser at Frivillig.no gjør frivilligheten tilgjengelig for flere. Potensielle frivillige blir i mindre avhengige av å
kjenne til andre frivillige eller organisasjoner for å finne frem til en frivillig organisasjon. Dette er særlig
viktig for personer med manglende eller lite sosialt nettverk og nytilflyttede.
I dag finansieres Frivillig.no av tilskudd fra Kulturdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. På
tross av svært mange gode tilbakemeldinger om de samfunnsnyttige effektene til frivillig.no, også fra
regjeringen, har det så langt ikke kommet signaler fra Eldre- og folkehelseministeren om at finansieringen
skal videreføres etter utgangen av 2018. Dette skaper usikkerhet om videre drift og utvikling. Frivillighet
Norge ber derfor om at Finanskomiteen stiller seg bak følgende merknad:
•

Finanskomiteen viser til underveisevalueringen av kampanjen for fellesskap og sosial støtte,
hvor rekrutteringsportalen Frivillig.no er et sentralt verktøy. Evalueringen viser at kampanjen
er vellykket og har hatt gode resultater på å bidra til økt frivillig innsats i nye grupper i
befolkningen. For å sikre fortsatt god rekruttering til frivillige organisasjoner er det behov for
at Frivillig.no blir et forutsigbart, oppdatert og langsiktig verktøy som organisasjonene kan
stole på. Komiteen viser til at det så langt ikke kommet signaler fra Eldre- og
folkehelseministeren om at finansieringen fra Helse- og omsorgsdepartementet skal
videreføres etter utgangen av 2018. Finanskomiteen ber Regjeringen videreføre samlet støtte
til frivillig.no på samme nivå som i inneværende år.
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