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INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET 2018 
 
Unge funksjonshemmede er en uavhengig interesseorganisasjon for 35 frivillige 
ungdomsorganisasjoner, som til sammen har over 25 000 medlemmer. Vi er en sentral 
kunnskapsleverandør og samarbeidspartner for alle som jobber med inkluderende arbeidsliv, 
helse og organisasjonsutvikling for unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer.  
 
Med dette tillater vi oss å komme med våre innspill til statsbudsjettet for 2018. 
 
Kapittel 315 Frivillighetsformål 
Post 70 Merverdikompensasjon til frivillige organisasjoner 
 
Diagnoseorganisasjonene for ungdom bidrar til mangfold, likeverd og til å myndiggjøre 
enkeltmennesker. De skaper møteplasser der medlemmene deltar i aktiviteter de velger selv, 
bruker engasjement og videreutvikler ferdigheter og kunnskaper. Mange driver 
likepersonsarbeid og brukeropplæring. Organisasjonene er demokratiske representanter for en 
mangfoldig gruppe som ofte ikke er like synlig og ikke alltid blir hørt og sett. 
 
Momskompensasjonsordningens hensikt er å kompensere for frivillige organisasjoners 
kostnader til merverdiavgift. Mange diagnoseorganisasjoner for ungdom har svært små 
ressurser, og en fullverdig kompensasjon av utgifter knyttet til merverdiavgift kan derfor være 
avgjørende for organisasjonenes arbeid. På tross av en økning i bevilgningen til 
momskompensasjon over tid opplever fremdeles organisasjonene at deres søknadsbeløp 
avkortes. Avkortingen har også økt i senere tid, som følge av en økning i både antall søker-
organisasjoner og søknadsbeløpene.  
 
Den norske frivilligheten bidrar med store verdier til felleskapet, og 
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momskompensasjonsordningen skal bidra til å fremme frivillig aktivitet. Det er derfor viktig at 
ordningen styrkes ytterligere, med sikte på å sikre fullverdig kompensasjon i fremtiden. 
Momskompensasjonsordningen tildeles også etterskuddsvis basert på søknader fra frivillige 
organisasjoner. På tross av ordningen som tillater mindre organisasjoner å levere en forenklet 
søknad er dette en ressurskrevende prosess, som kan være til hinder for at 
diagnoseorganisasjoner med få eller ingen ansatte kan ta del i ordningen. 
 
Unge funksjonshemmede ber om at bevilgningen over kapittel 315, post 70, 
merverdikompensasjon til frivillige organisasjoner, økes slik at organisasjonene mottar en 
fullverdig kompensasjon for sine kostnader til merverdiavgift. Ordningen må også innrettes slik 
at mindre organisasjoner for unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer enkelt 
kan få refundert sine merverdiutgifter. 
 
Barrierer for deltakelse i kultur og idrett 
 
SSBs indikatorrapport fra 2013 viser at personer med nedsatt funksjonsevne deltar i mindre 
grad i kulturelle aktiviteter og fritidsaktiviteter enn befolkingen for øvrig1. Barn og unge med 
funksjonsnedsettelser kan oppleve at de ikke kommer inn på fritidsklubben, kinoen og 
konsertlokalet, eller at det ikke finnes et organisert idrettstilbud som de kan ta del i der de bor. 
Det er vedtatt at Norge skal være universelt utformet i 2025, og for å oppnå dette må hensynet 
til mennesker med nedsatt funksjonsevne aktivt inkluderes i arbeidet med de enkelte postene 
på kulturbudsjettet for 2018. Vi vil oppfordre til at dette blir prioritert og synliggjort i 
budsjettproposisjonen.  
 
Unge funksjonshemmede deltar gjerne i et møte med Statsråden for å diskutere hvordan 
tilgangen på kulturaktiviteter og idrett kan ivaretas for barn og unge med nedsatt 
funksjonsevne og kroniske sykdommer.  
 
 
 
Med hilsen   
 

 
 
Camilla Lyngen       Synne Lerhol      
styreleder         generalsekretær 
 

                                            
1 SSB-rapport 8/2013 Personer med nedsatt funksjonsevne – Indikatorer for levekår og likestilling. 


