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Fundraising Norge er en paraplyorganisasjon for alle organisasjoner i sivil 
sektor. Dette omfatter idretten, spesielt breddeidretten, kultur og alle 
frivillige organisasjoner for både barn og voksne.  

Til de konkrete forslagene som er skissert mener vi 

1. Alle tiltak for å inkludere flere barn og unge i organiserte 
fritidsaktiviteter er viktige og velkomment.  

2. Tiltak for å trygge sektorens økonomi er viktige for å sikre drift i alle 
landets kommuner og en sivil sektor som tar vare på alle i hele landet. 
Forutsigbarhet og tid til å tilpasse seg endringer er avgjørende i dette 
arbeidet.  

3. En økonomisk støttepakke bør inneholde både tilskuddsmidler som 
raskt og ubyråkratisk kan fordeles til organisasjonene for å dekke 
akutte kostnader. Stortinget bør også vurdere andre ordninger for å 
sikre frivillighetens økonomiske rammevilkår. Ordninger som raskt og 
effektiv vil kunne utløse store uforpliktende summer er en endring i 
skattefradraget for gaver gitt fra bedrifter til frivillige organisasjoner.  

Vi støtter alle ordninger som sikrer økonomien til både de som deltar i 
aktivitetene til norske organisasjoner, og organisasjonene som 
gjennomfører ulike aktiviteter. Det viktigste for en effektiv ordning som rask 
kan treffe de som sliter med å betale medlemskontingenter og andre 
avgifter i forbindelse med deltagelse er å sikre en lite byråkratisk ordning 
som raskt treffer de som trenger hjelp. 

Forslagstillerne peker svært presist på behovet og bakgrunnen for 
avhengigheten av forutsigbarhet. Frivillig sektor balanserer ofte på 
budsjetter med små marginer. Høye uforutsette utgifter kan gjøre en 
organisasjon konkurs eller sterkt redusere evnen til å gjennomføre aktivitet. 
Strømprisene ser ut til å være vedvarende høyere enn vi tidligere er vært 
vant med, og overgangen til det nye kostnadsregimet har vært svært brå. 
De frivillige lagene og organisasjonene som støtter dem har hatt lite tid til å 
tilpasse driften og budsjettene. Høye utgifter knyttet til strømforbruk vil 
uunngåelig føre til en kostnadsvelting over på medlemmene og tvinge 
organisasjonene til å bruke mindre midler på aktivitet og mere midler på 
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avgjørende infrastruktur. Disse uforutsette kostnadsøkningene kommer 
samtidig som det er knyttet stor usikkerhet til stabilitet på offentlig 
finansiering. Spesielt med tanke på redusert øremerkede midler, 
skattefradragsordningen og gaveforsterkningsordningen. For mange usikre 
elementer gjør det vanskeligere å drive, spesielt med økt bruk av tildelinger 
til prosjekt, men ingen støtte til drift.  

Fundraising Norge er enig i at store økninger i kostnaden for å delta er svært 
uheldig for aktivitetene i frivillig sektor. Vi støtter tiltak som bidrar til at 
kontingenter og avgifter for kultur og idrett holdes på et minimum. 
Samtidig er det viktig for oss at slike tiltak kommer hele frivillig sektor til 
gode, og sikrer all type aktivitet som motvirker ensomhet og utenforskap. 

Forslag nummer tre har vi mest å bidra med. I utarbeidelsen av dette 
forslaget til stortinget ber vi om å bli inkludert i utformingen. I samarbeid 
med et av våre medlemmer har vi undersøkt hvordan endringen i 
skattefradragsgrensen har hatt innvirkning på givergleden. Antall som ga 
eksakt grensen på 50.000 i 2021 og antall som gir eksakt den gamle grensen 
på 50.000 i 2022 har gått ned med hele 76%. Det er viktig at en økonomisk 
støttepakke til frivilligheten har som mål å trygge sektoren økonomisk og 
fungerer for hele sektoren. Dette innebærer at pakken er nødt til å 
inneholde ordninger som sikrer at organisasjonene kan opprettholde 
bedrifter og privatpersoners engasjement over lang tid. Dette vil frigi midler 
fra det offentlige slik at mer kan brukes på velferd, samtidig som at sivil 
sektor forblir robust nok til å levere sine tjenester til det norske samfunnet.  


