Oslo, 28.05.19

Høringsnotat til oppstartsmøte om ny idrettsmelding
Frivillighet Norge takker for muligheten til å komme med innspill til ny idrettsmelding. Under
følger de punktene vi mener det er viktig at Kulturdepartementet tar hensyn til i videre arbeid
med meldingen.
1. Om Frivillighet Norge
Frivillighet Norge er et interessepolitisk samarbeidsforum for frivillig sektor. Vi har over 300
medlemsorganisasjoner som representerer over 50 000 lokale lag og foreninger. Blant disse er
Norges Idrettsforbund og underliggende lag og foreninger.
2. Norsk idrett og frivilligheten
De aller fleste idrettsaktiviteter drives som frivillig virksomhet, og idretten er en stor og viktig del
av norsk frivillighet. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at frivillige i idretten stiller opp med 58
millioner dugnadstimer i året, anslått til en verdi på 17,3 milliarder kroner. Idretten er også en
viktig del av norsk fritid. Nærmere 2 millioner nordmenn er medlem i ett eller flere idrettslag,
hvorav 900 000 under 20 år.
3. Sentrale mål for meldingen
3.1.
Frivillighetens verdi
Det har en merverdi at idrettsaktiviteter drives av frivillige organisasjoner. Organisasjonene tar et
helhetlig samfunnsansvar som strekker seg ut over arrangørrollen, og som blant annet handler
om å legge til rette for bred deltakelse og inkludering, å være skoler i demokrati, å bygge gode
lokalsamfunn og å bidra til sentrale samfunnsmål, som å bedre folkehelsa.
Idrettspolitikken bør ha som mål å bevare denne verdien inn i framtida og ikke utfordre
frivillighetens organisasjoner ved at støtteordninger som tidligere var forbeholdt frivillige aktører,
åpnes for kommersielle aktører, eller ved at kommersielle aktører gis bedre vilkår for drift fordi
de ikke betaler moms på varer og tjenester.
3.2.
Selvstendighet gir godt samarbeid
Frivilligheten er en selvstendig samfunnssektor som lever av lyst og dør av tvang. For at de
frivillige idrettsorganisasjonene skal kunne bevare sin egenart og samfunnsrolle, er det viktig at de
sikres selvstendighet og mulighet til å utvikle seg på egne betingelser, styrt av egne, demokratiske
prosesser og organer.
3.3.
Vekt på aktivitet
Få engasjerer seg i idretten for å rapportere om aktivitet. Det bør være et mål at de frivillige
idrettsorganisasjonene kan bruke tid og ressurser på å skape mest mulig aktivitet for sine
medlemmer, samtidig som de har nok administrative ressurser til å følge opp frivillige,
medlemmer, aktive og tillitsvalgte på en god måte.
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4. Tema og utfordringer meldingen bør drøfte
4.1.
Full og rettighetsfestet momskompensasjon
I motsetning til næringslivet og kommunale tjenester belastes frivillige organisasjoner med moms
på innkjøp av varer og tjenester. Dette betyr at frivillige virksomheter får en ekstrakostnad på 25
prosent. Siden 2009 har organisasjoner kunnet søke om å få disse kostnadene refundert gjennom
den momskompensasjonsordningen, men det mangler mellom 400 og 500 mill, kr før ordningen
er fullfinansiert. Det mest sentrale kravet fra en samlet norsk frivillighet er at
momskompensasjonen rettighetsfestes og trappes opp til hundre prosent.
4.2.
Bred deltakelse
Å senke terskelen for deltakelse og inkludere flere av de som ikke deltar i dag, er et sentralt mål i
frivillighetspolitikken generelt og bør også være det i idrettspolitikken spesielt. Frivillighet Norge
har signert og stiller seg bak Frivillighetserklæringen, som er et viktig virkemiddel for å øke
bevisstheten om at alle barn og unge skal kunne delta i organiserte fritidsaktiviter uavhengig av
familiens økonomi.
Regjeringen har foreslått et kort som dekker deltakeravgift for barn og unge. Det kan være
effektivt for å dempe effekten av utenforskap. Det er viktig at fritidskortet ikke blir byråkratisk
og vanskelig å bruke for brukeren og for de frivillige organisasjonene. Frivillighet Norge
forutsetter at frivilligheten involveres i utredning og implementering, og at staten i hovedsak
finansierer kortet uten at det går på bekostning av støtte som i dag gis til frivilligheten. Det er
også viktig å identifisere og fjerne andre barrierer for deltakelse.
4.3.
Forenklingsreform for frivilligheten
De færreste blir frivillige fordi de vil skrive søknader og rapporter, føre regnskap eller sette seg
inn i kompliserte regelverk. Gjør vi det lett å drive organisasjon, gjør vi det også lettere å skape
aktivitet. Regjeringen har varslet at den vil komme med en forenklingsreform for frivilligheten.
Det er Frivillighet Norge positiv til. Å etablere én helhetlig definisjon av frivillighet som knyttes
til Frivillighetsregisteret er blant våre viktigste krav til forenkling for frivillig sektor.
For øvrig viser Frivillighet Norge til vårt innspill og høringssvar til frivillighetsmeldingen.
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