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FFOS KRAV TIL STATSBUDSJETTET 2015  
FFO oversendte sine hovedkrav til regjeringen 25. november 2013 om innsatser på 
prioriterte området i politikken for funksjonshemmede i statsbudsjettet for 2015. Som varslet i 
møte i Kontaktutvalget mellom regjeringen og FFO 17. desember 2013, oversender vi nå 
detaljerte krav på sentrale politikkområder for funksjonshemmede. 
 
FFOs krav til statsbudsjettet 2015 på Kulturdepartementets ansvarsområde er:  
 

Momskompensasjon for frivillige organisasjoner 
 FFO ber regjeringen foreta en gjennomgang av momskompensasjonsordningen slik at 

denne for fremtiden reelt vil oppfylle målet om full momskompensasjon for frivillige 
organisasjoner. 

Herreløs arv 
 FFO ber regjeringen se på innretningen i den svenske Arvsfonden, og ber om at 

funksjonshemmedes organisasjoner blir en sentral målgruppe i en eventuell fremtidig 
ordning. 

 

Momskompensasjon for frivillige organisasjoner 
FFO har merket seg at løftet om at momskompensasjonsordningen skulle trappes opp til en 
ramme på kr 1,2 mrd. kroner i 2014, ble innfridd gjennom statsbudsjettet for 2014. Dette var i 
tråd med det organisasjonene hadde forventet og innstilt seg på.  
 
FFO er imidlertid svært usikker på om den anslåtte rammen på 1,2 mrd. kroner vil være 
tilstrekkelig for å oppfylle målet om full momskompensasjon. Vi vil derfor be om en nærmere 
kartlegging for å finne det reelle behovet for at full momskompensasjon skal oppfylles. 
 
I Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett stod det:  

«Dersom bevilgningen ikke rekker til full momskompensasjon, vil den prosentvise 
avkortningen være lik for alle innvilgede søknader.» 1 

 
Dette gir et klart signal om at den tidligere regjeringen heller ikke betraktet 1,2 mrd. kroner til 
å være tilstrekkelig for full momskompensasjon. 

                                                 
1
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Frivillighet Norges undersøkelser viser at det fremdeles er mange organisasjoner som ikke 
søker momskompensasjon, samt at mange organisasjoner inkluderer alle lokale ledd i sine 
søknader. Av FFOs 75 medlemsorganisasjoner var det kun 54 som i 2013 søkte 
momskompensasjon. Det tilsier at det er mange organisasjoner som er berettiget 
kompensasjon, som ikke søker. FFO tror at enda flere organisasjoner vil komme til å søke i 
årene fremover. 
 
Vi ser i oversikten fra Lotteritilsynet, som er kunngjort i desember 2013, at det for 2013 er 
godkjente søknader for 1.347 mrd. kroner. Avkortningen med 2013-bevilgningen for 
ordningen er på 30 %. Dersom full momskompensasjon skal innfris reelt, er tallene et klart 
bevis for at 1,2 mrd. kroner ikke er tilstrekkelig i årene framover. 
 
I Sundvolden-plattformen er det formulert et mål om å forbedre momskompensasjons-
ordningen. Evalueringen av ordningen, som Kulturdepartementet bestilte, ble lagt fram i 
desember 2012 og viste at det er behov for å revidere ordningen. FFO mener det er viktig å 
få på plass en robust varig ordning som er treffsikker og som inkluderer alle momsutgifter på 
innkjøp til den frivillige virksomheten. Det er selvfølgelig helt avgjørende at en forbedring av 
momskompensasjonsordningen også må sikre tilstrekkelige rammer for at målet om full 
momskompensasjon skal oppfylles. 
 
 

Herreløs arv 
FFO ser positivt på regjeringsplattformens punkt om å «la herreløs arv tilfalle frivillige 
organisasjoner istedenfor staten.» Dette er en ordning som har vært praktisert i Sverige 
lenge, og har vært et viktig bidrag til organisasjoner og grupper som har begrensede 
muligheter til å drive inntektsbringende arbeid. I informasjonen om den svenske ordningen, 
www.arvsfonden.se; ser vi at det prioriteres ulike målgrupper og aktiviteter på ulike nivåer. 
 
Funksjonshemmedes organisasjoner opplever at rammevilkårene stadig svekkes, både 
nasjonalt og lokalt. De grepene som siden år 2000 er gjort opp mot frivilligheten lokalt er 
veldig bra. Tilskuddene fra Frifond til aktiviteter knyttet til kultur, barn og unge, samt egne 
ordninger for idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom, har vært viktige bidrag for mange 
grupper.  Dessverre har disse i liten grad kommet lokal aktivitet for funksjonshemmede og 
kronisk syke til gode. Det er nå på tide med ordninger som har funksjonshemmedes 
organisasjoner som en sentral målgruppe.  
 
Nasjonalt opplever funksjonshemmedes organisasjoner at rammevilkårene stadig svekkes. 
Det har vært en gradvis negativ utvikling gjennom mange år. Inntektene for mange 
organisasjoner er blitt kraftig redusert, mens kostnadene til drift har økt. Noen organisasjoner 
har tidligere hatt betydelige inntekter gjennom automater og lotteri, inntektskilder som er 
redusert betraktelig og har vært vanskelig å erstatte. Nivået på tilskuddet til 
funksjonshemmedes organisasjoner er langt fra tilstrekkelig for å dekke de behov og 
utfordringer organisasjonene generelt har.  
 
For funksjonshemmedes organisasjoner, som organiserer mennesker som lever med 
funksjonshemninger og kronisk sykdom og deres pårørende, er det begrenset hvilken 
egeninnsats som kan utøves for å drive inntektsbringende arbeid. Organisasjonene er i stor 
grad prisgitt politiske myndigheters vilje til å belønne det å ha aktive organisasjoner som 
tjener sine medlemmer. 
 
FFO har store forhåpninger til at «herreløs arv» kan bidra til å løse utfordringer 
funksjonshemmedes organisasjoner står overfor både nasjonalt og lokalt. FFO deltar gjerne i 
et arbeid med å trekke opp linjer for en norsk modell for å tildele midler fra «herreløs arv» til 
funksjonshemmedes organisasjoner. 
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Anmodning om møte 
FFO ber samtidig om et snarlig møte med politisk ledelse i departementet for å gjennomgå 
våre krav til statsbudsjettet. 
  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON 
 
 
 
 
Knut Magne Ellingsen     Liv Arum                                               
Leder                                         Generalsekretær 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi: Kontaktutvalget med Regjeringen  
v/Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne  

http://www.ffo.no/
mailto:info@ffo.no

