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Emne: Innspill til Familie- og kulturkomiteen til statsbudsjettet for 2021 

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær, organisasjon. Organisasjonen arbeider 
med folkehelse, forskning på hjerte- og karsykdommer og demens, og er interesseorganisasjon for 
personer med demens og deres pårørende. Vi har 27 000 medlemmer og 500 helselag og 
demensforeninger over hele landet.  

Vårt viktigste innspill til statsbudsjettet for 2021 er: 

• Sørg for planlagt opptrapping av momskompensasjonsordningen
• Innfør en regelstyrt ordning for momskompensasjonsordningen
• Bruk mekanismene i momskompensasjonsordningen til fordeling av koronastøttemidler til

frivilligheten, framfor ensidig bruk av søknadsordninger

Momskompensasjon til frivillige organisasjoner 
Kapittel 315, post 70 

Frivilligheten har lenge stått sammen om kravet om full momskompensasjon, for å fjerne skatt på 
frivillighet og aktivitet i vår regi.  

Regjeringen foreslår å øke momskompensasjonen til 1,8 milliarder kroner. Dette er i tråd med hva 
som tidligere er lovet i Frivillighetsmeldingen. Dette gir en anslått avkortning på 16,1 prosent. 
Nasjonalforeningen for folkehelsen støtter kravet fra Frivillighet Norge om at:  

• Kapittel 315, post 70 tilføres teksten «overslagsbevilgning» med tydelig føring om at
Stortinget legger til grunn at organisasjoner med rett på mva-kompensasjon etter kap. 315
post 70, for 2021 skal innvilges kompensasjon på 85% av momsutgifter i 2020 basert på
gjeldende beregningsordning.

Følgende opptrappingsplan legges videre til grunn: 

• momskompensasjonen rettighetsfestes på 90 % av momsutgiftene i statsbudsjettet 2022
• momskompensasjonen rettighetsfestes på 95 % av momsutgiftene i statsbudsjettet 2023
• momskompensasjonen rettighetsfestes på 100 % av momsutgiftene i statsbudsjettet 2024

Vi ber også om at ordningen gjøres regelstyrt. 

Støttemidler i koronatiden 
Kapittel 325, post 77 

Regjeringen setter i statsbudsjettet av 1,185 milliarder kroner til stimuleringstiltak for frivilligheten 
og idretten med mål om å øke aktivitetsnivået. Midlene gjelder første halvår av 2021. 

Det er positivt at regjeringen fortsetter å støtte frivilligheten og idretten gjennom en svært krevende 
periode. Samtidig er det viktig at støtten innrettes slik at den blir treffsikker og brukervennlig. For 
flere av de ordningene som har vært iverksatt så langt, har mange organisasjoner opplevd at dette 
ikke har møtt deres egenart eller behov, eller at det har krevd omfattende innsats for å få tilgang til 
slik pengestøtte.  



En av de største utfordringene for mange organisasjoner nå er å få i gang aktivitet igjen, i versjoner 
som er tilpasset til gjeldende smittevernregimer eller gjennom digitale alternativer. Dette krever 
omstilling, innsats og har en kostnadsside. Mens mange av tilskuddsordningene som har kommet har 
vært basert på søknader og prosjekter, er ønsket fra frivilligheten mer støtte til drift, slik at innsatsen 
kan rettes inn mot å få i gang ordinær virksomhet framfor iverksetting av kortvarige prosjekter. 

Vi støtter derfor Frivillighet Norges forslag om at 1/3 av midlene satt av til stimuleringstiltak for 
frivilligheten kanaliseres gjennom mekanismen for momskompensasjonsordningen, slik at 
organisasjonene på en rask og ubyråkratisk måte kan få midler til å få i gang viktige tilbud for 
medlemmer og målgrupper.   

Fritidskortordningen 
Kapittel 846, post 61  

Nasjonalforeningen for folkehelsen er glad for at regjeringen ønsker å gjøre det enklere for barn og 
unge å delta i fritidsaktiviteter. Vi vet at ulikhet i deltakelse er med på å forsterke en situasjon som 
også gir ulikhet i helse. Vi er positive til universelt utformede tiltak som treffer de som trenger det 
mest, og forebygger at andre havner i sårbarhet.  

Det er viktig at ordningen dekker den reelle avgiften knyttet til deltakelse, slik at det ikke blir støtte 
til de som allerede deltar. I evalueringen som skal foregå i 2021 er det også nødvendig å se på 
eventuelle konsekvenser for kommunenes øvrige tilbud hvis ordningen krever høy lokal finansiering, 
samt hvordan unngå at frivilligheten og andre tilbydere av fritidsaktiviteter skreddersyr aktiviteter 
for å motta midler.  

Barnetrygd 
Kapittel 845, post 70 

I statsbudsjettet foreslår regjeringen å øke barnetrygden for barn mellom 0-6 år, samt øke den 
veiledende satsen for sosialhjelp for barnefamilier 0-5 år tilsvarende den økte summen. 
Nasjonalforeningen for folkehelsen støtter økningen i barnetrygd, men mener den må gjelde for alle 
barn opp til 18 år, og at det må lovfestes at barnetrygden ikke skal avkortes mot sosialhjelpen. I 
statsbudsjettet står det at fritidskortet er sammen med økningen i barnetrygd for barn under 6 år et 
viktig tiltak i innsatsen mot barnefattigdom. Nasjonalforeningen for folkehelsen mener det er viktig å 
presisere at barnetrygd er en økonomisk ytelse som kan løfte familier ut av lavinntektsgrensen, 
mens fritidskortet er et tiltak som kan motvirke konsekvensene av å leve i fattigdom.  


