
 
 
 
 
 

      
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Stortinget 
0026 Oslo 
 
Att: Familie- og kulturkomiteen 

Ullevaal stadion, 8. februar 2019 
 

Notat fra Norges idrettsforbund til høringen om Meld.St.10 (2018-2019) «Frivilligheita – 
sterk, sjølvstendig, mangfaldig — Den statlege frivilligheitspolitikken» 
Norges idrettsforbund er glade for at regjeringen har lagt frem en ny frivillighetsmelding, og 
vi slutter oss til de frivillighetspolitiske målene som fremmes i meldingen. 
 
Norges idrettsforbund støtter Frivillighet Norge sine innspill og som Idrettens studieforbund 
støtter vi også innspillet fra VOFO. Norges idrettsforbunds øvrige innspill: 
 

Momskompensasjonsordningen 
Norges idrettsforbund undres over at det står i meldingen at frivilligheten har ønsket seg fullt 
momsfritak/nullsats. Idrettens krav har vært å rettighetsfeste momskompensasjon med en 
forutsigbar opptrapping til 100 prosents kompensasjon, både for varer og tjenester, og ved 
bygging av idrettsanlegg. Det er et viktig prinsipp at frivilligheten ikke skal betale 
moms/skatt på dugnad.  Momskompensasjonsordningene er viktige ordninger for å 
opprettholde sterke frivillige lag og foreninger. 
 
Forslag til merknader: 

• Komiteen ber regjeringen fremme en sak for Stortinget om hvordan man kan sikre en 
merverdikompensasjonsordning basert på dagens kriterier, som er rettighetsfestet, 
fullfinansiert og som inkluderer kompensasjon for investeringer og oppgraderinger av bygg og 
anlegg. 

• Komiteen ber regjeringen vurdere å inkludere innretningen av 
momskompensasjonsordningene som en del av forenklingsreformen. 

 

Barrierer for deltakelse 
Norges idrettsforbund deler regjeringens ønske om å senke terskelen for deltakelse i 
frivilligheten. For at mennesker med funksjonsnedsettelser skal kunne leve et fysisk aktivt liv, 
drive idrett og engasjere seg i frivillig aktivitet er de avhengige av aktivitetshjelpemidler. For 
noen betyr det tilgang på ledsager, tolk eller støttekontakt, for andre betyr det utstyr som sit-
ski eller tilgang på transporttjenester. I dag ligger de fleste støtteordningene i kommunene, 
og det er stor ulikhet i hva som tilbys fra kommune til kommune. Skal regjeringen lykkes i å 
senke terskelen for deltakelse i frivilligheten må mennesker med nedsatt funksjonsevne rett 
på aktivitetshjelpemidler. 
 
Innføringen av et fritidskort, etter modell fra Island, er ikke omtalt i meldingen, men er 
likevel naturlig å ta opp her ettersom det er et tiltak som skal sikre alle mulighet til å delta i 
fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi. Det blir viktig at staten – som på Island – 
finansierer dette kortet med friske midler, og at det ikke går ut over støtten som i dag gis til 
frivilligheten. Det blir også viktig at løsningen som utvikles blir enkel og brukervennlig, noe 
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som er avgjørende for at den skal nå barn og familier med lav betalingsevne i like stor grad 
som familier med.  
 
Forslag til merknader: 

• Komiteen ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en plan for hvordan sikre 
mennesker med nedsatt funksjonsevne like muligheter som funksjonsfriske til å være aktive, 
trene og delta i frivillig aktivitet. 

• Komiteen ber regjeringen involvere frivilligheten i arbeidet med å planlegge og implementere 
det varslede fritidskortet for barn og unge. Finansieringen av fritidskortet må som på Island 
ikke gå på bekostning av dagens tilskudd til frivillige organisasjoner. 

 

Forenkling og digitalisering 
Idrettsforbundet er glad for at regjeringen har «sterk og uavhengig sektor» som et av målene 
for frivillighetspolitikken. Sterke organisasjoner evner å tilrettelegge for medlemmene, og 
frivillighetens uavhengighet er avgjørende for et rikt og mangfoldig foreningsliv. 
 
Idretten ønsker en forenklingsreform velkommen! Skal imidlertid det offentlige lykkes i sin 
forenklingsreform for frivilligheten, er det avgjørende at frivillige organisasjoner får ta del i 
digitaliseringen som skjer i samfunnet for øvrig. Frivillige organisasjoner må kunne ha 
kontroll på egne medlemsdata og betalingsstrømmene som går gjennom egne lag og 
foreninger. For å lykkes må man ha et funksjonelt og godt medlemsregister med gode 
integrasjonsløsninger, mot både frivillighetsregisteret og statlige søknadsportaler eller andre. 
Det må være enkle og brukervennlige løsninger, i likhet med statens egne ambisjoner for sin 
IKT-politikk.  
 
Digitalisering av frivillig sektor er altså en forutsetning for regjeringens forenklingsreform og 
slik vi ser det - også en forutsetning for å lykkes med innføringen av fritidskortet etter 
islandsk modell.  Det må være enkelt å bruke, hvis ikke vil det kunne bidra til at digitale 
barrierer gjør det enda vanskeligere for barn fra lavinntektsfamilier å delta. Det er også viktig 
at en setter av midler til å kunne utvikle gode digitale løsninger for å håndtere dette, samt at 
dette ikke tas av de midler som allerede går til norsk idrett. 
 
Digitalisering og forenkling krever investeringer, og slik det er i dag må frivilligheten 
finansiere dette over ordinære aktivitetsmidler. Norsk idrett har en klar forventning til at 
Storting og regjering tar inn over seg frivillighetens behov for hjelp på dette området. Per i 
dag er det en rekke kommersielle aktører som leverer løsninger til idrettslag i Norge. Frem til 
nå har disse i stor grad definert hvordan verdien av medlemsdataene skal utnyttes. Det må 
sikres at idretten fremover har god kvalitet og eierskap til medlemsdata og sikrer at robuste 
kommersielle aktører bidrar med verdiøkende tjenester, men at dette skjer på idrettens 
premisser.  
 
Norges idrettsforbund ber komiteen la frivilligheten få ta del i det taktskiftet som skjer i 
samfunnet innenfor digitalisering, slik at frivilligheten fortsatt kan være en positiv 
samfunnskraft. 
 
Forslag til merknader: 

• Komiteen ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med mål for en forenklingsreform.  
• Komiteen ber regjeringen utarbeide en digitaliseringsstrategi for frivilligheten, som både 

behandler det offentliges digitale samhandling med frivilligheten, men også frivillighetens 
behov for digitalisering. En slik strategi må se på frivillighetens behov for nye og felles 
løsninger, og hvordan digitalisering i frivilligheten kan sikre effektivisering, bedre 
kommunikasjon, økt synlighet og bredere deltakelse. Finansieringen av et digitalt løft for 
frivilligheten må komme i tillegg til aktivitetsmidler.  
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