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Høringssvar om forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige 
organisasjoner 
 
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) ønsker å takke for muligheten til å 
komme med innspill til høringen om endring av momskompensasjonsforskriften.  
 
Innledningsvis vil vi understreke at LNU er opptatt av at ressurser i frivilligheten skal gå til aktivitet, 
ikke administrasjon. Derfor er LNU opptatt av at regjeringen viderefører det påbegynte arbeidet med 
forenkling av regelverk for de frivillige organisasjonene. Både regjeringspartiene og 
opposisjonspartiene på Stortinget har statsbudsjettmerknader i den inneværende regjeringsperioden 
lagt vekt på behovet for forenkling for frivilligheten. I merknadene til budsjettet for 2012 bemerker en 
samlet komité følgende:  
 

”Komiteen viser til at regjeringen nylig lanserte et mål om å redusere næringslivets 
administrative kostnader med 10 mrd. kroner innen utgangen av 2015, og nå arbeider en med 
konkrete tiltak for å nå målet. Komiteen mener at det må være relativt like store ambisjoner 
også for frivillig sektor”.1  

 
Også i merknadene til statsbudsjettet for 2011 legger både regjeringspartiene og opposisjonspartiene 
på Stortinget vekt på behovet for økt forenkling for frivilligheten2. Uavhengig av hva slags regjering 
som vil styre etter valget til høsten, vil de altså ha en omfattende jobb foran seg på forenklingsfeltet 
om de skal leve opp til løftene de allerede har gitt på feltet.  

Endring	  av	  §	  1	  ”Formålet”	  
LNU er kritisk til å legge til nye formål i forskriften gjennom setningen ”fremme frivillig aktivitet på 
nasjonalt, regionalt og lokalt plan.” Dette er en utvidelse av det eksisterende formålet som er å 
kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og 
tjenester basert på årsregnskap ett år tilbake. LNU er negativ til å vri ordningen bort fra å være en 
kompensasjon for reelle utgifter over til å bli en aktivitetsstøtte. Skal ordningen med 
momskompensasjon være reell må formålet være å kompensere for kostnader knyttet til moms, ikke 
at det skal ”fremme aktivitet”. LNU er heller ikke sikker på om det er mulig å forene de to formålene. 
Vi vet fra PwCs rapport om ordningen at store profesjonelle organisasjoner får mer i kompensasjon 
enn organisasjoner med høy grad av frivillighet og med mindre administrative ressurser. Derfor 
frykter vi at en slik utvanning av formålet kan føre til at barne- og ungdomsfrivilligheten blir 
skadelidende.  Hvis det forholder seg slik at Kulturdepartementet ønsker å endre ordningen til å bli 
en aktivitetsstøtte, forutsetter LNU at det gjennomføres en ny og mer omfattende høringsprosess, og 

                                                        
1 Merknader til Statsbudsjettet (2011-2012) kap. 315 Frivillighetsformål, Familie- og kulturkomiteen, tilgjengelig på stortinget.no 
2 Se merknader til Statsbudsjettet (2010-2011) kap. 315 Frivillighetsformål, herunder også post 47 om Frivillighetsregisteret, Familie- og 
kulturkomiteen, tilgjengelig på stortinget.no 
 



 

 

at det garanteres for at barne- og ungdomsorganisasjonene ikke kommer dårligere ut av en slik 
prosess.  
 
I tillegg stiller vi spørsmål ved om en endring av formålet til å omhandle aktivitet vil føre til nye krav 
om rapportering og dokumentasjon av aktiviteter.  
 
Dersom intensjonen er å avgrense hvilke organisasjoner som kan motta kompensasjon eller å hindre at 
andre aktører enn dem ordningen var ment for skal tilpasse seg for å få kompensasjon, kan dette 
spesifiseres på annet vis enn å rette kompensasjonen inn som en aktivitetsstøtte.  

Endring	  av	  §	  25	  Oppbevaring	  av	  dokumentasjon	  
 
LNU ønsker ordninger som er enkle å forholde seg til og følge opp. En oppbevaringsplikt for lokallag 
innebærer ikke en forenkling av regelverket, snarere det motsatte. Vi kan ikke heller se at en innføring 
av dette vil medføre noen merverdi. Oppbevaringsplikt påfører en administrativ byrde som LNU ikke 
kan se at det er synliggjort et behov for.. Den foreslåtte plikten eksisterer ikke i dag, og Lotteri- og 
stiftelsestilsynet har ikke meldt om at det er behov for å innføre en oppbevaringsplikt i forenklet 
modell for lokallag. 
 
Til de øvrige punktene slutter vi oss til høringssvaret fra Frivillighet Norge.  
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