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Siv Jensen, leder Fremskrittspartiet
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Oslo, 21.12.17

INNSPILL TIL REGJERINGSPLATTFORM
Uten frivilligheten stopper Norge, og for å møte framtidas samfunnsutfordringer trenger vi en
mangfoldig, aktiv og selvstendig frivillig sektor i Norge. Frivillighet kan ikke vedtas eller bestilles, men
staten kan understøtte frivilligheten gjennom en helhetlig frivillighetspolitikk.
Momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner treffer svært bredt: 23 500 lokale lag og
foreninger over hele landet som mottar momskompensasjon. Frivillighetens viktigste sak er å
fullfinansiere og rettighetsfeste ordningen. Dette er et standpunkt vi langt på vei deler med deres partier:
•
•
•

Høyre skriver i sitt partiprogram 2017-2021 at partiet vil: "Sikre gode og forutsigbare ordninger
med momskompensasjon for frivillige organisasjoner".
Fremskrittspartiet skriver i sitt prinsipprogram 2017-2021 at: "Den ideelle virksomheten til
frivillige lag og organisasjoner skal være momsfri".
Venstre skriver i sitt Stortingsvalgsprogram 2017-2021 at partiet vil "trappe opp
momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner til 100 prosent og vurdere en
tilsvarende momskompensasjonsordning for frivilligeide bygg som idrettsanlegg".

Utover det som står i programmene foreligger det et enstemmig stortingsvedtak som lyder:
"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."
Til tross for ambisjoner om å styrke ordningen har avkortningen økt de siste årene. I søknadsåret 2014 var
avkortningen på 17 %. Den har økt frem til søknadsåret 2017 hvor avkortningen var på 27,2 %.
Budsjettavtalen for 2018 vil trolig snu denne trenden, men det vil fortsatt være langt igjen til ambisjonen
om 100% kompensasjon.
Den nye regjeringen har derfor all grunn til å innta en offensiv holdning til å forbedre
momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. Vi ber dere om å ta inn følgende formulering
i en eventuell regjeringsplattform:
For å bedre rammebetingelsene til titusenvis av frivillige lag og foreninger over hele landet, vil regjeringen
fullfinansiere og rettighetsfeste momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner.
En slik formulering vil være et viktig signal til hele bredden av frivillige organisasjoner i Norge om at den
nye regjeringen anerkjenner og ønsker å styrke deres aktiviteter – på frivillighetens egne premisser.
Med vennlig hilsen

Stian Slotterøy Johnsen
Generalsekretær, Frivillighet Norge

