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Innspill til høringsnotat - kompensasjon for merverdiavgiftskostnader 
for frivillige organisasjoner 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) viser til brev fra Kulturdepartementet 
av 19. februar 2010.  IMDi har med forventning sett frem til utvidelsen av 
momskompensasjonsordningen fordi et bedret økonomisk grunnlag for de frivillige 
organisasjoner vil kunne bidra  til å styrke arbeidet på mangfolds- og 
integreringsfeltet. En rekke organisasjoner, både landsdekkende og lokale gjør en 
viktig innsats på dette feltet. IMDi legger også vekt på at ordningen vil gi et klart 
incentiv til at organisasjonene registrerer seg i Frivillighetsregisteret. IMDi ser det 
som svært ønskelig at organisasjoner som har virksomhet på mangfolds- og 
integreringsfeltet registrerer seg i registeret ut fra målene om at registeret skal bidra 
til: 

• å styrke organisasjonskompetansen blant organisasjonene 
• bedre og mer kontakt med myndigheter og andre aktører, og derfor til å 

fremme organisasjonenes interesser 
• nettverksbygging og økt dialog innen mangfolds- og integreringsfeltet 
• bedre og mer effektiv forvaltning, særlig i forhold til tilskuddsforvaltning 

 
At organisasjonene faktisk registrer seg i Frivillighetsregisteret er avgjørende for 
IMDis fortsatte satsing på dette framfor andre tiltak som kan bidra til den 
organisasjonskompetanse og økonomiske ryddighet som er ønskelig. Der 
grasrotandelen alene har vist seg å ikke være et tilstrekkelig sterkt incentiv for å 
oppveie kostnader ved å registrere seg og å stå i registeret, kan den nye ordningen 
for kompensasjon av merverdiavgifter være avgjørende. 

På bakgrunn av dette er IMDi bekymret for at definisjon av målgrupper i 
kompensasjonsordningen, og særlig minstegrense, vil kunne ekskludere svært mange 
frivillige organisasjoner som engasjerer seg på mangfolds- og integreringsfeltet. 
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Pkt. 3 Målgrupper 

De fleste organisasjoner som mottar støtte fra IMDi vil i hovedsak falle inn under 
kategori a) Frivillige organisasjoner, eventuelt kategorien d) Frivillige kultur- eller 
velferdsprodusenter.  

For målgruppe a) står følgende: ”Det legges vekt på at virksomheten er tilgjengelig 
for et bredt spekter av personer, og er rettet mot allmenne samfunnsinteresser på 
tvers av særinteresser”.  Det kan stilles spørsmål ved om mange av de 
organisasjoner IMDi støtter, dvs. for en stor del lokale innvandrerorganisasjoner, i 
tillegg til andre frivillige organisasjoner på innvandrerfeltet, vil kunne sies å fylle 
dette kravet.  Mange av disse først og fremst interessegrupper for én etnisk/nasjonal 
gruppe, evt. flerkulturelle organisasjoner, og kan således si å representere 
særinteresser. 

På den annen side skal virksomhet som det mottas støtte til overordnet bidra til 
integrering, samfunnsdeltakelse og inkludering, og kan dermed sies å være av 
allmenn samfunnsinteresse.  

IMDi stiller spørsmål ved om organisasjoner som kun favner én etnisk/nasjonal 
gruppe faller utenfor denne definisjonen. Dersom dette ikke er tilfelle, ber vi om at 
det presiseres at også denne typen organisasjoner omfattes av definisjonen. 

Vi ønsker også en presisering med hensyn til målgruppe d), der IMDi er usikker på 
hvordan man fortolker og operasjonaliserer ”velferd” og ”produsent”, og dermed om 
innvandrerorganisasjoner kan sies å falle inn under denne kategorien.  

Pkt. 10 Minstegrense for søknadsberettigede merverdikostnader 

IMDi har forståelse for at det settes en minstegrense for å avgrense ressursbruk i 
forhold til nivået på kompensasjonen.  Allerede ved den eksisterende grensen på kr. 
10 000 for dokumentert ordning ekskluderes mange av de frivillige organisasjonene 
på mangfolds- og integreringsfeltet, særlig de mindre lokale organisasjonene. Ved 
den nye grensen på kr. 25 000 vil kun et lite fåtall av disse organisasjonene være 
kvalifisert til å søke. 

IMDi ber om at grensen på kr. 10 000 opprettholdes.  Videre foreslår IMDi at 
Kulturdepartementet vurderer differensierte krav til dokumentasjon og revisjon, i 
forhold til størrelsen på søkt tilskudd, for å avgrense ressursbruk.  For eksempel kan 
man kreve forenklet søknad/dokumentasjon når søknadsberettigede 
merverdiavgiftkostnader er under kr. 25 000. 
 
Med hilsen 
for lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet 
 
 
Lars Wilhelmsen 
Fung. direktør 

 
Bjørn Holden 
Leder, Analyse og tilskudd 
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Saksbehandlere: Ingrid Signe Mohn og Alf Berton Kiil, Analyse og tilskudd 

 

Kopi:  
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet; Integrerings- og 
mangfoldsavdelingen, Pb. 8019 Dep, 0030 Oslo 


