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Skattefradragsordningen for gaver
(Prp 1 S Skatter, avgifter og toll 2015 pkt 3.8. s. 82)
Budsjettforslaget legger opp til videreføring av skattefradragsordningen for gaver til frivillige
organisasjoner, uten endringer. Ordningen er lovet forbedret både i felles valgkamputspill 13.8.2013
fra Høyre, FrP, Krf og Venstre og i samarbeidsavtalen mellom de samme partiene.
Frivillighet Norge foreslår at Familie- og kulturkomiteen vedtar følgende merknad:
Beløpsgrensen for skattefradrag for gaver fra privatpersoner økes fra 16 800 kr til 25 000 kr.
Det innføres en ny særskilt beløpsgrense for skattefradrag for gaver fra bedrifter på 100 000 kr.
Ordningen forenkles i form av at frivillighetsregisteret tas i bruk som definisjons- avgrensnings- og
rapporteringsverktøy.
Det åpnes for skattefradrag for gaver også til lokale lag og foreninger.

Momskompensasjon for frivillige organisasjoner
(Kap 315 post 70)
Posten er regulert til 1, 24 mrd kr. Lotteritilsynet mottok søknader om drøyt 1,4 mrd kr i
momskompensasjon i 2013. Lotteritilsynet opplyser at ytterligere 123 organisasjoner har søkt
momskompensasjon i 2014. Antallet søkere er nå 1180.
Frivillighet Norges foreslår at Finanskomiteen vedtar følgende endring og merknad:
 Merverdikompensasjonen økes til 1,4 mrd kr i 2015
 Bevilgningen må behovsstyres, ikke rammestyres.
 Beregningen av momskompensasjon (såkalt forenklet søkemodell) må endres slik at alle
organisasjoner, uansett om de har liten eller stor økonomi, har samme mulighet til å få
kompensert all moms.
 Momskompensasjonsordningen må utvides til å omfatte også nyoppføringer av bygg og anlegg.

Etablering av fond for eierløs arv som skal foreta utdelinger til
frivilligheten
I Sundvoldenerklæringen lover regjeringen at den eierløse arven skal tilfalle frivilligheten.
Frivillighet Norge foreslår at Familie og kulturkomiteen vedtar følgende merknad:
Eierløs arv må benyttes til å bygge opp et fond som skal forvaltes med et uendelighetsperspektiv og
foreta utdelinger til frivilligheten. Bredden i fondets utdelinger skal både reflekteres over tid og øke i
takt med at størrelsen på utdelingene øker. Frivilligheten må involveres i utviklingen og styringen av
fondet.
Frivillighet Norge
St. Olavs gate 25
0166 Oslo
Org.nr 988 144 800
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Tilskudd til studieforbund
(Kunnskapsdepartementet, kap. 254 post 70)
Regjeringen foreslår å redusere tilskuddet til studieforbund med 34 mill. kr fra 196 mill. kr i 2014 til
162 mill. kr i 2015. Dette er en nominell reduksjon på17,4% og reelt ca 20%.
Fordi støtten fra studieforbundene er viktig for svært mange organisasjoner som driver opplæringsvirksomhet betyr denne reduksjonen en betydelig svekking av et viktig rammevilkår i frivilligheten.
Frivillighet Norge ber om at tilskuddet til studieforbund videreføres på minst samme reelle nivå som
i 2014, i statsbudsjettet
Frivillighet Norge foreslår at Familie- og kulturkommiteen vedtar følgende merknad:
Familie- og kulturkomiteen anser støtten til frivillige organisasjoners opplæringsaktiviteter som et
viktig rammevilkår for frivilligheten. Komiteen ber derfor regjeringen om å opprettholde tilskuddet
til studieforbund på samme nivå som hittil.

Samarbeidsavtalen mellom regjeringen og ideelle aktører på helse og
velferdsfeltet - Innst. 8 S (2014-2015) s. 42
(Programkategori 17.10. Forvaltning og rammebetingelser: Konkurransepolitikk,
Offentlige anskaffelser. Samarbeidsavtalen mellom regjeringen og de ideelle
aktørene på helse og velferdsfeltet.)
Frivillighet Norge oppfordrer Familie- og kulturkomiteen til å vedta følgende merknad:
Som ledd i byggingen av et bærekraftig demokrati og velferdssamfunn er det viktig at regjeringen
viderefører et langsiktig samarbeid med ideelle aktører på helse og velferdsfeltet. Med utgangspunkt
i samarbeidsavtalen må regjeringen gjennomføre jevnlige dialogmøter med de ideelle aktørene med
sikte på å utvikle en innkjøpspolitikk som reflekterer regjeringens ønske om fortsatt samarbeid.
Blant de viktige spørsmålene som må drøftes er håndtering av historiske pensjonskostnader og ideell
sektors rolle og bidrag i kunnskapsutvikling, innovasjon og kvalitetsutvikling av tjenestene m.m.
Samarbeidsavtalen må være plattformen for dette samarbeidet

Birgitte Brekke
Generalsekretær

Frivillighet Norge
St. Olavs gate 25
0166 Oslo
Org.nr 988 144 800

Stian Slotterøy Johnsen
ass. generalsekretær

2
Telefon 21 56 76 50
Telefaks 21 56 76 51
Bank 1645.13.78337

