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Det kongelige Kulturdepartement 

 

 

 

 

  Oslo, 8. mars 2018  

 

Høringssvar 

 

Endringer i regelverk om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner. 

 

Studieforbundet Funkis er en brukerstyrt, frivillig paraplyorganisasjon med 14 frivillige lokalledd og 

81 frivillige medlemsorganisasjoner. Vår oppgave er todelt:  

 Å formidle voksenopplæringstilskudd til våre medlemsorganisasjoner og deres lokalledd 

gjennom søknader om kursstøtte.  

 Å styrke kompetansen i medlemsorganisasjonene om tilrettelagt læring, brukermedvirkning, 

likepersonopplæring, mestring og andre områder av felles interesse for organisasjonene. 

Studieforbundet Funkis mottok momskompensasjon etter den gamle loven, men etter at ny lov 

trådte i kraft har vi konsekvent fått avslag på våre søknader. Dette til tross for at da ordningen ble 

innført ble det sagt at alle som deltok i den tidligere tjenestemomskompensasjonsordningen skulle 

være med videre. Dette ble likevel ikke resultatet. 

Avslagene har to begrunnelser: 

 At Studieforbundet Funkis ikke er en frivillig organisasjon, men en statlig styrt forvalter 

 At Studieforbundet ikke er en frivillig organisasjon som mottar frivillig innsats eller 

medlemskontingent fra medlemmene. 

Vi har gang etter gang påpekt at vi ikke har statlig deltakelse i noe styre eller organ, og at vi både 

har medlemskontingent og frivillig innsats som et viktig grunnlag for vår virksomhet. 

I forslaget til endringer i forskrift side 13 til § 3 står det følgende: 

Det gis ikke kompensasjon for merverdiavgifts kostnader til følgende organisasjoner: 

a) Nærings- yrkes- og arbeidslivsorganisasjoner, fagforeninger, studieforbund, borettslag og 

partipolitiske organisasjoner. 

I begrunnelsen, side 13 står det følgende: 

Etter forvaltningspraksis mottar ikke studieforbund kompensasjon. For å unngå uklarheter på dette 

punkt, innlemmes studieforbund i forskriftstekst. 

Studieforbundet Funkis mener dette er vikarierende argumentasjon for å kunne holde oss utenfor 

selv om vi oppfyller alle krav, uten at vi forstår grunnen til dette. 
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Vi viser til høringsuttalelse fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon:  

FFO har registrert at studieforbund med varierende argumentasjon har vært holdt utenfor 

ordningen. Da ordningen ble innført var det sagt at alle som deltok i den tidligere 

tjenestemomskompensasjonsordningen skulle være med videre. Dette ble likevel ikke resultatet.  

Studieforbundet Funkis, som er et forbund der de fleste av FFOs medlemsorganisasjoner er med, 

vil tilfredsstille alle formelle krav og har en betydelig frivillig aktivitet både nasjonalt og lokalt. 

Argumentasjonen for at de holdes utenfor er uforståelig. I høringsnotatet står det  

«Etter forvaltningspraksis mottar ikke studieforbund kompensasjon». FFO opplever ikke dette som 

et argument. Vi mener at studieforbund som bidrar til frivillig aktivitet, og som ellers tilfredsstiller 

kriteriene i ordningen, skal ha rett til kompensasjon.  

 

Vi viser også til høringsuttalelse fra Frivillighet Norge om studieforbund generelt:  

Kulturdepartementet skriver at «Etter forvaltningspraksis mottar ikke studieforbund kompensasjon. 
For å unngå uklarheter på dette punkt, innlemmes studieforbund i forskriftstekst.» Det har aldri blitt 
gitt noe svar på hvorfor studieforbundene har blitt ekskludert fra ordningen. Da 
momskompensasjonsordningen ble innført ble det sagt at de som var med i 
tjenestekompensasjonsordningen også skulle ha rett på momskompensasjon. Studieforbundene 
mottok tjenestemomskompensasjon i den gamle ordningen og burde være omfattet av den 
ordinære momskompensasjonsordningen. I sin begrunnelse benytter Kulturdepartementet 
sirkelargumentasjon i den forstand at en ubegrunnet forvaltningspraksis brukes som argument for å 
ekskludere studieforbundene fra ordningen.  
 
Studieforbund fyller en funksjon som paraplyorganisasjoner for sine medlemsorganisasjoner, i 
tråd med utkastet til ny forskrift hvor Kulturdepartementet definerer en paraplyorganisasjon som en 
«organisasjon som er paraply for organisasjoner med egen selvstendig virksomhet og 
medlemmer/givere, og hvor disse organisasjonene selv kan søke dersom de fyller vilkårene». 
 
Frivillighet Norge er imot forslaget om å presisere at studieforbund ikke kan få momskompensasjon 
og mener heller at Kulturdepartementet burde tydeliggjøre at studieforbund som bidrar til frivillig 
aktivitet, og ellers tilfredsstiller kriteriene i ordningen, skal ha rett på momskompensasjon slik det ble 
lovt da ordningen ble innført.  
 

Studieforbundet Funkis vil be om at vi behandles på like linje med andre paraplyorganisasjoner, og 

at vi kan motta kompensasjon for momskostnader ettersom vi oppfyller de allmenne kravene som 

stilles for dette. 

Oslo 8. mars 2018  

Marianne Ween 

Studieforbundet Funkis 

Generalsekretær 
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