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Høringssvar til NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014
Vi viser til høringsbrev fra Kulturdepartementet datert 11. mars 2013 med invitasjon til å delta i
høring av NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014.
Innledning
Frivillighet Norges høringssvar avgrenses til forhold som dreier seg om frivillige organisasjoner
og frivillighetens rammebetingelser.
GENERELLE MERKNADER
Utvalget tar til orde for at det kulturpolitiske ansvarsområdet bør avgrenses i tråd med begrepet
”ytringskultur” og at dette omfatter både profesjonell og frivillig og amatørbasert
kulturvirksomhet.
I St. meld. Nr. 39 (2006-2007) Frivillighet for alle anerkjenner regjeringen at frivillige
organisasjoner er en grunnpilar i velferdssamfunnet og demokratiet.
Frivillighet Norge understreker at frivillig sektor er mangfoldig og særegen. Dette må legges til
grunn også for utøvelsen av frivillighetspolitikk innenfor rammen av et kulturpolitisk
ansvarsområde avgrenset til ytringskultur. Anerkjennelse av og forståelse for hvilke verdier,
erfaringer, mekanismer og kompetanse som ligger til grunn for virksomheten i de frivillige
organisasjonene er av avgjørende betydning for utviklingen og forvaltningen av en helhetlig
frivillighetspolitikk og en kulturpolitikk som omfatter frivillige kulturorganisasjoner.
AD 11.11.1 FORDELINGEN AV MIDLER TIL FRIVILLIGHETSFORMÅL
Myndighetene adresserer de frivillige organisasjonene som en egen samfunnssektor, men
inkluderer samtidig både offentlige og kommersielle samfunnsnyttige formål og tiltak i sin
frivillighetspolitikk. Dette ser vi blant annet i forslaget til statsbudsjett for 2013.
Kulturutredingen viser til at frivillighetsområdet har gått fra å være et av de minste, til i 2013 å
være det nest største på det statlige kulturbudsjettet. Men som utvalget understreker flere ganger
så skyldes denne økningen i all hovedsak økningen i momskompensasjonsordningen for de
frivillige organisasjonene. Frivillighet Norge vil understreke at utover
momskompensasjonsordningen, som en ordning som gjelder hele frivilligheten, så har bare en
relativt liten andel av Kulturløft I og II blitt overført til frivillige kulturformål.

For Frivillighet Norge er det viktig å føye til følgende om fordelingen av midler til
frivillighetsformål:
Midler som går til utvikling og drift av Frivillighetsregisteret, kommunalt opprettede
frivilligsentraler og forskning og utredning er ikke midler som utgjør en økning i rammene for
frivillige organisasjoner.
Nye ordninger som etableres ved å omdisponere midler som allerede går til frivilligheten, slik
Grasrotordningen er et eksempel på, medfører ikke en økning i rammene for frivillige
organisasjoner.

Det blir feil å ta med omdisponerte midler og midler til offentlige tiltak i vurderingen av hvor stor
andel av Kulturløftet som har kommet frivilligheten til del.
AD 11.11.2 UTVIKLINGEN PÅ FRIVILLIGHETSOMRÅDET
Utvalget har gått gjennom utviklingen på frivillighetsområdet etter 2005. I punktene under peker
Frivillighet Norge på viktige utfordringer som må løses for å sikre en god utvikling på
frivillighetsområdet fremover.
1. Vi trenger én definisjon av frivillige organisasjoner i frivillighetspolitikken
Siden Frivillighetsregisteret ble etablert i 2008 har regjeringen etablert flere ulike definisjoner av
hva en frivillig organisasjon er, i ulike ordninger. Når det offentlige anerkjenner noe som en
frivillig virksomhet i et henseende, men ikke i et annet medfører det risiko for svekking av
frivillighetstradisjonen og de frivillige organisasjonene.
I dag finnes det fire ulike definisjoner i fire ulike lover; skatteloven, merverdiavgiftsloven,
lotteriloven og loven om frivillighetsregisteret. Frivillighet Norge etterlyser en gjennomgående
definisjon av frivillig organisasjon, som kan ligge i bunnen for ordningene i frivillighetspolitikken.
Det offentlige må bruke Frivillighetsregisteret til å etablere én definisjon av hva en frivillig
organisasjon er og knytte ordninger og vilkårene for deltakelse til registeret, i tråd med det som
var intensjonen da Frivillighetsregisteret ble etablert.1
2. Frivillighetsregisteret må ferdigstilles
Frivillighet Norge har merket seg at utvalget peker på at det kontinuerlig må jobbes med å utvikle
Frivillighetsregisteret, slik at lokal aktivitet og ”lavterskelaktiviteten” i større grad ivaretas.
Dessverre må vi i dag konkludere med at det offentlige ikke bruker Frivillighetsregisteret til å
forbedre og forenkle samhandling mellom frivillig virksomhet og offentlige myndigheter, eller til
å legge til rette politikk overfor frivillig virksomhet. Registeret har ikke fått den funksjonaliteten
det var ment å ha, og må ha, for at det skal være hensiktsmessig for frivillige organisasjoner å
registrere seg.
Frivillighet Norge understreker at det er avgjørende at staten tar grep for å ferdigstille
Frivillighetsregisteret. For at organisasjonene skal oppleve registeret som nyttig må
Frivillighetsregisteret tas i bruk som verktøy i støtteordninger, hovedsakelig om erstatning – ikke i
tillegg til – andre regelverk.

3. Momskompensasjonsordningen må være tilgjengelig for små og store
organisasjoner
Momskompensasjonsordningen har bidratt til bedre rammevilkår for frivilligheten og treffer
bredt. Imidlertid finner utvalget at ordningen er mindre treffsikker når det gjelder den delen av
frivilligheten som omfattes av begrepet ytringskultur. Utvalget mener at beregningsmodellen som
ligger til grunn for å søke momskompensasjon bør kompensere de reelle momsutgiftene til hver
enkelt organisasjon.
Frivillighet Norge deler utvalgets bekymring for at momskompensasjonsordningen ikke treffer
alle organisasjoner like godt. I våre kommentarer til PWCs evaluering av
momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner pekes det på en rekke tiltak for å
utvikle ordningen til å bli en robust og varig ordning. Vi slår fast at
momskompensasjonsordningen må være reelt tilgjengelig for små og store organisasjoner. Den
må være enkel å delta i og alle organisasjoner, uavhengig av om de er sentralledd, lokalledd eller
frittstående, må ha mulighet til å få omtrent samme nivå på kompensasjonen.
Studieforbundene, som står for en betydelig andel av opplæringen i det frivillige kulturlivet, er i
dag utestengt fra momskompensasjonsordningen. Dette strider mot forutsetningen om at
momskompensasjonsordningen skal være tilgjengelig for de samme organisasjonene som deltok i
tjenestemomskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner, som ble bakt inn i gjeldende
momskompensasjonsordning.
Frivillighet Norge viser her for øvrig til våre kommentarer og forslag på bakgrunn av PWCs
evaluering av momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner som er oversendt til
Kulturdepartementet 27. februar.
4. Styrket kunnskap og forskning
Frivillighet Norge er glad for den forskningen som Kulturdepartementet har bestilt gjennom
Virtuelt Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Kunnskapsbehovet er fremdeles
stort og det trengs et systematisk og langsiktig løft for å etablere en bred felles kunnskapsbase om
frivilligheten i Norge for å kunne ta best mulig vare på og videreutvikle en frivillighetstradisjon
som er unik i en internasjonal sammenheng. Forskning må fortsatt værer en strategi i
frivillighetspolitikken.
Frivillighet Norge vil understreke at planleggingen av framtidig frivillighetsforskning og forskning
som berører frivillige organisasjoner, som et forskningssenter på kunst- og kulturvernområdet vil
gjøre, må skje i dialog med frivillig sektor slik at også sektorens kunnskapsbehov ivaretas.
AD 11.11.3 VIRKNINGER PÅ FRIVILLIGHETSFELTET
Utvalget gir en vurdering av virkningene av politikken på frivillighetsfeltet etter 2005. I punktene
under peker Frivillighet Norge på viktige utfordringer for en ønsket virkning av
frivillighetspolitikken fremover.
1. Vi trenger en helhetlig frivillighetspolitikk med visjoner for vekst og utvikling i
frivillig sektor
Utvalget gir uttrykk for at til tross for at regjeringen har ønsket å skape en helhetlig
frivillighetspolitikk så framstår ikke frivillighetspolitikken som spesielt helhetlig.

Frivillighet Norge er enig i at regjeringens mål om en helhetlig frivillighetspolitikk ikke er nådd.
Vi trenger en frivillighetspolitikk som uttrykker regjeringens visjon for vekst og utvikling i
sektoren. Vår oppfordring til myndighetene er at frivillighetspolitikken må ta utgangspunkt i at
frivillig sektor består av frivillige nonprofitbaserte ikke-offentlige aktører, og rette virkemidler inn
mot disse for å stimulere til aktivitet og vekst. Frivillighetspolitikken må være sektorovergripende
og anerkjenne egenverdien av de frivillige organisasjonene og den merverdien som frivillige
organisasjoner tilfører innenfor alle sektorer.
Frivillige organisasjoner i Norge nyter stor tillit i befolkningen. Det er viktig at virkemidlene i
frivillighetspolitikken utformes på basis av den tilliten det offentlige tradisjonelt har hatt til
frivilligheten. Virkemidlene i frivillighetspolitikken må utformes i dialog med frivilligheten.
2. Myndighetene må jobbe aktivt for en forenkling av samhandlingen mellom
offentlig sektor og de frivillige organisasjonene
Det er en forutsetning for at Norge skal opprettholde posisjonen som verdensmester i
frivillighet2 at frivillighetspolitikken må ha fokus på at offentlige tilskuddordninger, regelverk og
registre er så enkle som mulige slik at det er enkelt å drive frivillig organisasjon, og enkelt å være
frivillig.
Det gjenstår mye før man kan si at målet om forenkling er nådd. Det er grunn til stor bekymring
over at en av virkningene av politikken på frivillighetsfeltet er økt byråkrati for de frivillige
organisasjonene. Utvalget peker på det de kaller for et byråkratiseringsdilemma, der
støtteordninger gjør at de frivillige organisasjonene i økende grad blir innlemmet i
styringssystemer som omtales som New Public Management. Som eksempel her nevnes at dette
har gjort seg gjeldende både for festivaler og lokale frivillige organisasjoner.
Frivillighet Norge vil understreker betydningen av at støtteordninger utformes med brukerne av
ordningene for øye, og i en tett dialog med frivilligheten. Frivillighet Norge forventer at
regjeringen i sterkere grad stimulerer til at offentlige støtteordninger på alle nivå blir gjort så enkle
som mulig å bruke for frivillige organisasjoner. Ambisjonene om å forenkle bør gjøres gjeldende
for alle ordninger og på alle forvaltningsnivå.
3. Driftstøtte fremfor prosjektstøtte
Offentlig økonomisk støtte må i størst mulig grad gis i form av midler som frivilligheten kan
benytte i tråd med egne prioriteringer. Å gi støtte til frivillige organisasjoner i form av driftsstøtte,
framfor kortsiktig prosjektstøtte, sikrer i større grad den friheten og uavhengigheten som frivillig
sektor må ha. Det er viktig å ta i betraktning at måten støtte blir gitt på har en virkning på alle
nivå. Å opprettholde grunnstøtte for eksempel til nasjonale barne- og ungdomsorganisasjoner
bidrar til å sikre aktivitet lokalt gjennom det støtteapparatet det sentrale leddet utgjør for lokale
ledd.
Mer bruk av driftsstøtte framfor prosjektstøtte ble også lovet i Soria Moria I og frivillig sektor har
en forventning om at dette blir fulgt opp. Når det offentlige yter tilskudd eller inngår
samarbeidsavtaler med organisasjonene må det tas høyde for at organisasjonene har
administrasjonsutgifter knyttet til aktiviteter og prosjekter.

AD 13.1 TID FOR ET LOKALT KULTURLØFT
Utvalget foreslår at Kulturløft III bør ha form av et lokalt kulturløft for å styrke den kulturelle
grunnmuren i lokalsamfunnene. Frivillige lag og foreninger utgjør en vesentlig del av den
kulturelle grunnmuren som utvalget beskriver.
Frivillighet Norge vil understreke at et lokalt kulturløft må foregå i tett dialog med frivilligheten i
den enkelte kommune. For å ivareta dette, er behovet for en helhetlig frivillighetspolitikk i
kommunene stort. Samarbeidsstrukturer i det lokale kulturlivet kan styrke dialogen mellom
myndighetene og det frivillige kulturlivet.
Frivillighet Norge og KS har inngått en avtale om en samarbeidsplattform for samspill og
samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor. Partene anbefaler at det etableres tilsvarende
samarbeidsplattformer i alle fylker og kommuner. Frivillighet Norge oppfordrer regjeringen til å
fremme etableringen av helhetlige frivillighetspolitikker i kommuner og å stimulere lokale
kulturforum for å sikre samordning og dialog med det frivillige kulturlivet på
ytringskulturområdet.
Utvalget har i sin gjennomgang av kulturpolitikken vist at den statlige politikken har medført økt
byråkrati for de frivillige organisasjonene i kommunene. Frivillighet Norge vil understreke at en
forutsetning for å lykkes i å styrke frivillige organisasjoner gjennom et lokalt kulturløft er at
statlige virkemidler på en god måte stimulere til aktivitet og vekst. Myndighetene må skape
forutsigbare rammer gjennom å følge opp sine forpliktelser ovenfor frivillig sektor, som å trappe
opp momskompenasjonsordningen til 1,2 mrd og å tilrettelegge i tråd med
Voksenopplæringsloven og Kulturloven.
AD 13.3 UTVID DET KULTURELLE MEDLEMSKAPET
Gjennom sitt åpenhetsideal, mangfold av aktiviteter, store utbredelse og lave terskler er de
frivillige organisasjonene et uutnyttet potensial for å øke det utvalget kaller for det kulturelle
medlemskapet.
Frivillighet Norge er positive til at utvalget mener at fokuset for arbeidet med å fremme
inkludering i kulturlivet bør utvides slik at det i større grad enn i dag dreier seg om kulturarenaer
og møteplasser i det lokale kulturlivet.
1. Forventninger til frivillig sektor må følges opp med tilskuddsordninger og infrastruktur

Frivillighet Norge vil understreke at de forventningene som ligger i dette til frivillig sektor må
følges opp med virkemidler som tilskuddsordninger og infrastruktur. Det kulturelle medlemskap
kan utvides gjennom samarbeid mellom frivillige organisasjoner. Frivillighet Norges erfaring er at
langt flere tradisjonelle norske organisasjoner og innvandrerorganisasjoner ville samarbeide
dersom det fantes flere støtteordninger for å realisere samarbeid.
2. Nasjonal nettportal for rekruttering av frivillige

Erfaring fra Sverige viser at en nettportal for rekruttering av frivillige fungerer godt når målet er å
rekruttere personer og grupper som ikke deltar i like stor grad som befolkningen for øvrig. I
Sverige ser man at de som engasjerer seg via denne nettportalen speiler
befolkingssammensetningen i Sverige. Frivillighet Norge utredet i 2011 med støtte fra BLD
muligheter og kostnader knyttet til etablering av en slik nettportal i Norge. En slik nettportal vil
ha følgende mål
å inkludere flere, særlig blant folk med innvandrerbakgrunn, i frivilligheten
å bistå organisasjonene med omstilling til nye måter å rekruttere på.

En slik nettportal vil bidra til å utvide det kulturelle medlemskapet gjennom å øke deltakelsen i
frivillig sektor. Nettportalen må utvikles og driftes av frivilligheten selv, med økonomisk støtte fra
staten, i hvert fall i en innledende fase.
3. Universelle kulturarenaer

Frivillighet Norge vil poengtere at inkluderingsarbeidet må omfatte alle grupper som i dag har lav
deltakelse i kulturaktiviteter (herunder frivillige organisasjoner) og på felles kulturarenaer. Det er
avgjørende at den allmenne tilgjengeligheten ved kulturinstitusjoner/kulturarenaer økes gjennom
bruk av eksisterende lovverk om universell utforming og at det sikres tilgang til nødvendige
hjelpemidler som teleslynge, skrivetolk, synstolkning osv.
AD 13.6 UTVID KULTURLIVETS FINANSIERINGSGRUNNLAG
1. Sosiosponsing

Utvalget har drøftet om det burde gis skattefordeler på kultursponsing for å stimulere utbredelsen
av dette, og kommet til at det ikke vil anbefale et slikt tiltak.
Frivillighet Norge stiller seg undrende til denne konklusjonen. Vi mener at alle typer frivillige
organisasjoner – enten de har kultur- eller idrettsformål – må ha samme muligheter til å få
sponsormidler fra næringslivet. Det har de ikke så lenge det er vanskeligere for sponsorene å få
skattefradrag for såkalt sosiosponsing, og annen sponsing. Høyesterettsdommen i Skagen-saken i
mai 2012, indikerer at skatteloven medfører en utilsiktet forskjellsbehandling av såkalt
sosiosponsing og annen sponsing og at en lovendring bør vurderes.
2. Skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner
En undersøkelse utført av TNS Gallup for Frivillighet Norge i desember 2009 viser at en
utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner kan utvide frivillige
organisasjoners finansieringsgrunnlag lokalt og regionalt. Bedrifter oppgir at de antakelig vil gi
mer hvis det blir åpnet for skattefradrag for gaver til lokale organisasjoner. Her ligger et uutnyttet
potensiale ikke minst for frivillige kulturorganisasjoner3.
Frivillighet Norge har foreslått å utvide skattefradragsordningen for gaver til frivillige
organisasjoner og åpne den for lokale foreninger. Ordningen er både økonomisk og prinsipielt
viktig for de frivillige organisasjonene. Skatteetaten opplyser at 2,4 mrd kr ble kanalisert fra
private givere til organisasjonene gjennom ordningen i 2010. Gjennom skattefradraget signaliserer
staten at den mener det er viktig at befolkningen støtter frivillig sektor. Beløpsgrensen for
skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner har stått uendret på 12 000 kr siden 2005.
Frivillighet Norge mener det er viktig at dette frivillighetspolitiske virkemiddelet videreutvikles.
Spesielt tror vi at en videreutvikling kan gi organisasjonene økte gaveinntekter fra bedrifter.
AD 15.4 STYRK FRITIDSDELTAKELSEN I KUNST- OG KULTURLIVET
Frivillighet Norge støtter forslagene om å styrke fritidsdeltakelsen i kunst- og kulturlivet.
1. Tillitsbaserte støtteordningar for frivillige organisasjoner er avgjørende
Frivillighet Norge støtter særlig utvalget i å poengtere betydningen av tillitsbaserte
støtteordninger for frivillige organisasjoner og frivillig aktivitet. De frivillige organisasjonene er

avhengige av gode, forutsigbare og åpne støtteordninger med en stor grad av gjensidig tillit
mellom frivilligheten og offentligheten. Kulturdepartementet har startet et forenklingsarbeid
knyttet til de mange ulike støtteordningene, og et av målene må være å komme frem til en enklere
og mer tillitsbasert hverdag for de frivillig, slik Kulturutredningen fremholder.
2. Behov for egnede øvings- og framføringslokaler for det frivillige kulturliv
Frivillighet Norge støtter utvalget i at det er behov for å prioritere egnede øvings- og
fremføringslokaler for det frivillige kulturlivet for å styrke fritidsdeltakelsen i kunst- og kulturlivet.
Utvalget peker også på at det er en mangel på kunnskap om behov og bygningsresurser og at det
bør gjennomføres en landsomfattende kartlegging av situasjonen i det lokale kulturlivet.
Frivillighet Norge får ofte meldinger fra frivillige organisasjoner som sliter med å få tilgang på
lokaler, og til en pris som det er mulig å betale. Blant annet opplever organisasjoner at
optimalisering av skoler i mange tilfeller gjør skolene umulige å bruke for frivillige lag og
foreninger. Mange kommuner og fylkeskommuner ivaretar ikke godt nok det ansvaret
voksenopplæringsloven pålegger dem med hensyn til undervisningslokaler.
Frivillighet Norge støtter forslaget om å gjennomføre en kartlegging. En slik kartlegging bør ta
høyde for at en prioritering av lokaler er et behov som gjelder hele frivilligheten. I tillegg til å
kartlegge må myndighetene ha en løpende og god dialog med frivillige lag og foreninger slik at
deres behov blir ivaretatt, for eksempel når det blir gjort endringer i lokaler som frivillige lag og
foreninger bruker.
FRIVILLIGHET NORGE HAR FØLGENDE FORSLAG TIL TILTAK
Et lokalt kulturløft er ett av de sentrale virkemiddelene utvalget foreslår for en bærekraftig
kulturpolitikk. Forslagene fra Frivillighet Norge er viktige innspill til en helhetlig
frivillighetspolitikk, som vil gi mer og bedre frivillighet, og en styrking av den kulturelle
grunnmuren.
A. Frivillighetsregisteret må ferdigstilles og brukes som verktøy i politikkutforming og
støtteordninger
Regjeringen må beslutte at Frivillighetsregisteret skal definere hva en frivillig organisasjon
er, og at definisjonen skal benyttes gjennomgående i alt regelverk og alle sammenhenger.
Det må etableres et tredjesiffernivå i Frivillighetsregisteret som gjør det mulig å målrette
ordninger mot de frivillige organisasjonene som regjeringen ønsker ordningen skal gjelde
for, bedre enn i dag.
Det må være mulig for organisasjonene å registrere regnskap og medlemstall i
Frivillighetsregisteret.
Sentralorganisasjonenes medlemsregistre må kunne integreres med Frivillighetsregisteret.
Frivillighetsregisteret må brukes som verktøy i statens og kommunenes støtteforvaltning
slik at kommunikasjonen mellom det offentlige og organisasjonene blir så enkel og
effektiv som mulig for begge parter.
B. Momskompensasjonsordningen må være tilgjengelig for små og store organisasjoner
Beregningsnøkkelen i momskompensasjonen må endres for å gi en mest mulig reell
kompensasjon av momskostnader. PWCs evaluering av momskompensasjonsordningen
viser at små organisasjoner og lokale lag systematisk får beregnet for lav kompensasjon.
For å finne best egnet prosentsats må Kulturdepartementet foreta undersøkelser som gir
et grunnlag for en drøfting med organisasjonene om en egnet fordelingsnøkkel.

Frivillighet Norge understreker at momskompensasjonsordningen skal være tilgjengelig
for de samme organisasjonene som deltok i tjenestemomskompensasjonsordningen for
frivillige organisasjoner, som ble bakt inn i gjeldende momskompensasjonsordning. Dette
må gjelde også for studieforbundene.
Frivillighet Norge understreker for øvrig at det overordnede målet må være at frivillige
organisasjoner skal få refundert all moms på innkjøp av varer og tjenester til den frivillige
virksomheten inntil full kompensasjon av merverdiavgift er nådd.
C. Styrket kunnskap og forskning
Forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor må styrkes. Frivillig sektors kunnskapsbehov må
ivaretas gjennom at frivilligheten blir representert i et uavhengig programstyre for
bevilgningen for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.
D. Driftsstøtte fremfor prosjektstøtte
Frivillighet Norge foreslår at myndighetene gjennomgår støtteordningene til frivillig sektor
med sikte på å øke bruken av driftsstøtte som virkemiddel, og da spesielt overfor
organisasjoner som knapt har tilgang til driftsstøtte i dag. Dette ble lovet i Soria Moria 1, men
er ennå ikke gjennomført.
E. Helhetlig frivillighetspolitikk
Behovet for at noen har en koordinerende rolle for å sikre at departementenes engasjement
føyer seg inn i en helhetlig frivillighetspolitikk er stort. Kulturdepartementet har med sin rolle
som frivillighetsdepartement er viktig ansvar for aktivt å sørge for at dette blir ivaretatt i
staten.
Frivillig sektor er stor og omfangsrik og berøres av politikken som føres på alle
forvaltningsnivå. Det er behov for en helhetlig frivillighetspolitikk i kommunene. Vi foreslår
at:
Frivillighet Norge får tilført midler for å bistå kommuner og frivillige organisasjoner
lokalt i arbeidet med å etablere en helhetlig frivillighetspolitikk.
Regjeringen bør stimulere lokale kulturforum for å sikre samordning og dialog med
det frivillige kulturlivet.
F. Ny støtteordning for å utvide det kulturelle medlemskapet
Frivillighet Norge foreslår at det opprettes en ny støtteordning som gjennom en 5-årsperiode
kan fungere som en vitaminsprøyte for å utvikle møteplasser og å øke samarbeidet mellom
tradisjonelle frivillige organisasjoner og innvandrerorganisasjoner. Både
innvandrerorganisasjoner og tradisjonelle norske organisasjoner må kunne søke på ordningen.
Støtteordningen må utvikles i nært samarbeid med frivillig sektor.
G. Nasjonal nettportal for rekruttering av frivillige
Frivillighet Norge foreslår at det etableres en nasjonal nettportal for rekruttering av frivillige
for å øke frivillige organisasjoners mulighet for å være aktører i integreringsarbeidet.
Nettportalen må utvikles og driftes av frivilligheten selv, med økonomisk støtte fra staten.
H. Styrk skattefradragsordningen for gaver
Frivillighet Norge mener det er viktig at skattefradragsordningen for gaver til frivillige
organisasjoner videreutvikles. Spesielt tror vi at en videreutvikling kan gi organisasjonene økte
gaveinntekter fra bedrifter. Vi foreslår at:
-

Beløpsgrensen for skattefradrag for gaver økes til 100 000 kr for bedrifter

-

Beløpsgrensen for skattefradrag for gaver økes til 20 000 kr for privatpersoner
Skattefradragsordningen for gaver åpnes for lokale organisasjoner gjennom
Frivillighetsregisteret

I. Prioriter øvings- og fremføringslokaler for det frivillige kulturlivet
Egnede øvings- og fremføringslokaler er avgjørende for det frivillige kulturlivet, og for å
styrke fritidsdeltakelsen i kunst- og kulturlivet. Vi foreslår at:
Øvings- og fremføringslokaler for det frivillige kulturlivet må prioriteres høyre i
kulturpolitikken.
Regjeringen gjennomfører en landsomfattende kartlegging av offentlige og
organisasjonseide lokaler for frivilligheten lokalt, og tilgjengeligheten til disse.
Organisasjonene har behov for lokaler som både er tilgjengelige prismessig og som er
universelt utformet.
Regjeringen må arbeide for økt bruk av eksisterende lovverk om universelle
utforming for å styrke muligheten for fritidsdeltakelse i kunst- og kulturlivet for alle.
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