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Norges Innsamlingsråd representerer 72 organisasjoner som finansierer prosjekter i frivillig
sektor i inn- og utland, og som aktivt skaffer finansiering til sin drift gjennom
innsamlingsarbeid rettet mot privatpersoner, næringsliv, fond og legater med mer.
Innsamlingsarbeidet er en viktig forutsetning for en stor andel av arbeidet som kommer
samfunnet til gode. Innsamlingsarbeid gjøres i ulike former - fra kakelotterier, kampanjer,
strukturert giver-rekruttering til NRK sin TV-aksjon.
For å sikre organisasjonenes drift, trengs det gode rammebetingelser, slik at et profesjonelt
og forsvarlig innsamlingsarbeid kan utføres. En viktig forutsetning er å skape tillit hos
publikum, gjennom gode bransjenormer og et sterkt etisk regelverk. Dette er noe Norges
Innsamlingsråd, sammen med våre medlemsorganisasjoner, daglig jobber med. Slik sikres
det at forbrukervernet ivaretas og at innsamlingsbransjen tar selvregulering på alvor.
Kontinuerlig kompetanseutvikling er viktig forebyggende arbeid for å opprettholde et godt
omdømme og den sterke tilliten hos publikum. Dette setter organisasjonene i stand til å ha
oppdaterte rutiner, slik at innsamling kan drives på en god og tillitsvekkende måte.
Bevissthet rundt god selvregulering fører også til at useriøse aktører ikke får spillerom til å
ødelegge givernes tillit.
Da «Lov om registrering av innsamlinger» ble opphevet, ble innsamlingsbransjen
selvregulerende. Statens bidrag i denne omleggingen skulle være å «Styrke samarbeidet
mellom innsamlingsorganisasjonene: Hensikten er å styrke de seriøse organisasjonenes
arbeid for å bidra til å opprettholde og øke tilliten mellom givere og innsamlingsaksjoner».
(Høringsbrev fra Kulturdepartementet 20.08.2014).
Norges Innsamlingsråd jobber for at rammevilkårene i bransjen skal være gode nok til at
frivillige organisasjoner får en sunn og bærekraftig økonomi. Vi ber derfor om at den nye
stortingsmeldingen behandler tema knyttet til innsamling og fremtidig finansiering av frivillig
sektor, i tillegg til frivillig arbeid.
Meldingen må beskrive hvordan organisasjoner sikres forutsigbar økonomi, og hvordan det
tilrettelegges for gode rammebetingelser:
o Skattefradrag for private og næringsliv, samt momsrefusjonsordningen.

o Lovverk må gi organisasjoner anledning til å ta kontakt med eksisterende og
fremtidige givere.
o Ordninger som gir bransjen rom for å drive innovasjon, uten at dette går
bekostning av såkalt formålsprosent.
Meldingen må beskrive hvordan departementet ønsker å støtte organisasjonenes
inntektsskapende arbeid:
o Sanksjoner mot useriøse aktører som bryter norsk lov og skader bransjens
omdømme.
o Forutsigbar tildelingsprosess etter aksept av midler fra departementene.
o Utrede hvordan departementene kan bidra til finansiering av frie midler, og
ikke kun øremerkede midler via prosjektstøtte.
Utrede og implementere ordninger som gir norsk næringsliv økt initiativ til å støtte frivillig
sektor:
o Økonomiske insentiver, i form av skattelette eller fradragsordninger.
o I selskaper hvor staten er majoritetsaksjonær bør det tas et særskilt
samfunnsmessig ansvar, gjennom å bidra til lokale og nasjonale
organisasjoner.
Departementet må i denne prosessen sikre og stimulere til innovasjon innenfor finansiering.
Virkemidler som velferdsobligasjoner og andre finansielle plattformer, som for eksempel
etablering av Oslo Philanthropic Exchange, kan i fremtiden sikre deler av organisasjonenes
økonomi.
Frivillig sektors store samfunnsbidrag må ikke tas for gitt. Uten finansiering vil mye av dette
forsvinne. Derfor er Norges Innsamlingsråd opptatt av at dette perspektivet tas med i den
nye stortingsmeldingen om frivillig sektor.
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