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Høring: Endringer i regelverket for merverdiavgiftskompensasjon til frivillige 
organisasjoner 
 
 
Vi viser til mottatt høringsbrev fra Kulturdepartementet, datert 11. desember 2017. 
 
Riksantikvaren støtter de forenklingstiltak og endringer som er foreslått i høringen. Vi tror dette 
forslaget i praksis innebærer en rettferdig og omfordelende løsning som kan gi samfunnsmessig 
gevinst ved at små organisasjoner får noe større økonomisk handlingsrom.  
 
På vårt saksområde, i kulturminnevernsektoren har vi en rekke små frivillige organisasjoner 
som Fortidsminneforeningen og alle dens lokallag, Norsk Kulturarv, Foreningen Fredet, 
Foreningen Kysten, en rekke fartøyvernforeninger, og historielag som er samordnet under 
paraplyorganisasjonen Norsk Kulturvernforbund.  
 
Forslag til forenklinger 
Riksantikvaren støtter forslaget om en obligatorisk registrering i Frivillighetsregisteret for alle 
mottakere og med krav om oppdaterte vedtekter i henhold til frivillighetsregisterloven § 6. Vi 
er enig med Kulturdepartementet i at dette vil kunne gi forenklinger i de fremtidige søknads-
prosesser, og at dette vil kunne legge til rette for forenklingstiltak i hele frivillighetssektoren. 
Organisasjoner på vårt felt, kulturminnefeltet har ofte begrensete ressurser til faste ansatte i 
administrasjon. En slik forenkling gjennom fast pålegg om registrering i dette registeret, virker 
på denne bakgrunn både fornuftig og over tid arbeidsbesparende for de små organisasjonene.  
 
Riksantikvaren støtter særlig forslaget om å legge til rette for at mindre enkeltstående organisa-
sjoner kan ta del i ordningen gjennom å redusere minstegrensene for deltakelse i ordningen fra 
200 000 kroner til 100 000 kroner (driftskostnader som kommer innenfor ordningen) i forenklet 
modell og fra 14 000 kroner til 7 000 kroner (søknadsberettigede merverdiavgiftskostnader) i 
dokumentert modell. Som ovenfor nevnt, er brorparten av organisasjoner innenfor vårt fagfelt 
små og med begrenset økonomi. Sannsynligheten er stor for at mindre lag innenfor 
kulturminnefeltet heretter i større grad vil kunne falle inn under ordningen.  
 
Vi tror derfor også at det er nyttig å fjerne kravet om revisorrapport på samlet søknad fra 
sentralledd og enkeltstående i organisasjoner som søker på vegne av aksjeselskap dersom disse 
samlet sett har driftskostnader på under 5 millioner kroner.  
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Under dette punktet ser Riksantikvaren at det er særlig viktig å sørge for, slik det foreslås, at det 
presiseres at kompensasjon ikke skal komme privatøkonomiske-, offentlige- eller 
næringsinteresser til gode.  
 
Særmerknad 
Riksantikvaren har ikke ytterligere merknader til de samlede konkrete forslagene i 
høringsutkastet, men vil komme med følgende generell merknad:  
 
På vårt område gis det tilskudd til organisasjoner over Statsbudsjettet kapittel 1429 for kjøp av 
varer og tjenester som bl.a. er knyttet til restaurering, drift av stavkirker, fartøy m.m. (se særlig 
bl.a. statsbudsjettet kapittel 1429 postene 71, 72, 73, 74, 75, 77 og 79). Disse tilskuddene 
genererer økt omsetning for den frivillige organisasjon og derav økt grunnlag for omsøkt 
kompensasjon av merverdiavgift. Det oppstår dermed en uheldig dobbeltkompenserende 
situasjon. Tilskudd vil da i praksis gis dobbelt, både ved selve tilskuddet, samt gjennom 
Kulturdepartementets merverdiavgifts-kompensasjonsordning for frivillige organisasjoner, som 
også er et tilskudd. Vi viser i denne forbindelse til bestemmelsene i Økonomistyring for staten 
punkt 6.3.5 hvor det heter at det ikke er adgang til å oppnå inntekter på tilskudd.  
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