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Høring av statsbudsjettet 2019, kapitler fordelt til FKK 
 
Meld. St. 10 (2018–2019) Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig. Den statlege frivilligheits-
politikken fastsetter de frivillighetspolitiske målene på følgende måte: 
1. Bred deltakelse 
2. En sterk og uavhengig sektor 
3. Forenklingsreform 
4. En samordnet frivillighetspolitikk 

For å sikre at det blir en sterk og uavhengig sektor, må det overføringer til. En finansiering av frivilligheten 
gjennom donasjoner kan gjøre frivilligheten mindre sterk og i verste fall avhengig av støtte fra aktører som 
kan påvirke uavhengigheten. Det er i dag et stort antall frivillige organisasjoner som ikke kvalifiserer til støtte 
fra overskuddet fra Norsk Tipping. Disse har i mindre grad også egen evne og kapasitet til å bruke ressurser 
på inntektsarbeid som større og mer profesjonaliserte organisasjoner. Kun en robust og tilstrekkelig ordning 
med overføringer fra det offentlige kan sikre frivillighetsmålene. 

Kap 315, post 70 MVA-kompensasjon  
Opptrapping av mva-kompensasjonsordningen har havnet på lavgir. Uten at det bevilges nærmere kr 500 
mill for budsjettåret 2021, er det ikke mulig å komme i mål med en full mva-kompensasjon. Den økningen 
som regjeringen har foreslått for 2020 er praktisk talt bare en indeksregulering, og gir ingen reell effekt. Det 
er slik vi ser det et åpenbart behov for at denne rammen økes med minimum kr 200 mill for 2020, for å lukke 
deler av det store gapet mellom behov og bevilgning. Vi er kjent med opptrappingsplanen for mva-
kompensasjon som skal gi 1,8 mrd i 2021, men dette er alt for lite for å innfri intensjonen med ordningens 
ambisjoner; ingen skatt på frivillighet. Det er økende behov for frivillighetens tjenester og i takt med dette 
øker også Statens inntekter på frivilligheten. Frivillighetsskatten er ikke en gave fra oss til Staten, det er en 
motvillig reduksjon i vårt tilbud til de som trenger det.  

For den gruppen som søker etter dokumentert modell er det også mulig med 100% sikkerhet hva deres 
momskostnader for 2019 har vært, på søknadstidspunktet i 2020. Vi foreslår derfor at denne gruppen, som 
erfaringsvis ligger i størrelsesorden 5% av rammen, får fullt ut kompensert for sine mva-kostnader. Dette 
som en overgangsordning frem til full og rettighetsfestet mva-kompensasjon er på plass. Dette vil i realiteten 
bety at det er om lag av 1% av rammen som går med til å gi dokumenterte søknader full kompensasjon uten 
den avkortningen som forventes å ligge på ca 25% etter regjeringens forslag. 
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