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Innledning
For å stimulere til aktivitet til beste for deltakerne og samfunnet må kommuner og stat legge til rette
for at alle organisasjoner får tilgang på nødvendige lokaler og anlegg. Lokaler og anlegg er derfor en
viktig del av en helhetlig frivillighetspolitikk. Med dette som utgangspunkt er Frivillighet Norge
positiv til at det etableres egne støtteordninger for organisasjonseide kulturbygg.
Nasjonal database for kulturbygg
Idrettsansleggsregisteret inneholder informasjon om idretts- og friluftslivanlegg i Norge, og hvilke
tilskudd av spillemidler som er gitt til de forskjellige anleggene. Det mangler imidlertid en tilsvarende
oversikt over kulturbygg. Frivillighet Norge mener at en nasjonal database for kulturbygg vil gi
nødvendig informasjon både om eierskap, behov for nybygg og oppgraderinger i kulturhus.
Frivillighet Norge forslår derfor følgende:
 Det etableres en nasjonal database for kulturbygg, etter modell fra Idrettsanleggsregisteret.
Om utvidelse av momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner
Noen typer frivillige organisasjoner har tradisjonelt hatt drift av hus/hytter/andre anlegg som en
vesentlig del av sin frivillige virksomhet. Momskompensasjonsforskriften åpner for at de kan
innlemme utgifter til vedlikehold av disse i søknaden om momskompensasjon. Oppføring av nytt
bygg/anlegg eller påbygning og oppgradering av bygg/anlegg, er det imidlertid ikke mulig å kreve
momskompensasjon for. Av denne grunn er det etablert en separat momskompensasjonsordning for
idrettslag som bygger anlegg.
Frivillighet Norges holdning er at frivillige organisasjoner skal slippe momsbelastningen på alle typer
innkjøp til den frivillige virksomheten. Det framstår ikke som logisk at momskompensasjonsordningen skiller mellom innkjøp av varer og tjenester knyttet til nyoppføring av
bygg/anlegg, og andre typer innkjøp.
Konsekvensen av at organisasjonene kan få refundert moms på innkjøp av varer og tjenester knyttet
til nyoppføring av bygg/anlegg vil imidlertid være at det totalt vil bli søkt om betydelig høyere
momsrefusjon enn hittil. Dette representerer en risiko for betydelig økt avkortning i
momskompensasjonen og dermed en svekking av vilkårene for de mange lokale lagene og
foreningene med liten økonomi, som ikke har husutgifter, men som momskompensasjonsordningen
faktisk har aller størst praktisk/økonomisk verdi for.
For å sikre at inkludering av moms knyttet til kjøp til bygg/anlegg i momskompensasjonsordningen
ikke fører til større avkortning i kompensasjonen til de frivillige organisasjonene må tiltaket ikke
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gjennomføres uten at det samtidig legges friske midler i momskompensasjonsordningen som sikrer at
ordningen beholder sin verdi for de som ikke har bygg/anleggsutgifter.
Frivillighet Norge går derfor inn for at følgende to tiltak gjennomføres parallelt:



momskompensasjonsforskriften endres slik at alle frivillige organisasjoner som har drift av
hus eller anlegg som en del av sin frivillige virksomhet kan få momskompensasjon knyttet til
nyoppføring og påbygning/oppgradering
momskompensasjonsordningen budsjetteres med en overslagsbevilgning i statsbudsjettet,
sammen med et uttalt mål om at kompensasjonsberettigede organisasjoner skal få refundert
all moms på innkjøp av varer og tjenester til den frivillige virksomheten.
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