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Høring om endringer i regelverk om 
merverdiavgiftskompensasjonsordningen for frivillige 
organisasjoner.  
 
 
 
HLF er Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser med 
65 000 medlemmer. 14,5 % av Norges befolkning over 20 år1 har en hørselshemming som påvirker 
hverdagen, som sosial isolasjon og frafall fra utdanning og arbeidsliv. En del av disse har behov for 
omfattende rehabilitering, mens andre trenger tilrettelegging, hjelpemidler og kunnskap i å mestre sin 
hverdag. Gruppen av hørselshemmede er mangfoldig og stadig flere rammes av hørselsnedsettelse. 
Anslag viser at det i 2020 vil være om lag en million nordmenn som vil ha en hørselsutfordring.2 

 
HLF (hørselshemmedes Landsforbund) takker for invitasjon til å komme med 
tilbakemeldinger og overbringer med dette våre innspill. Vi viser også til Frivillighet Norge og 
FFOs høringsuttalelse og støtter opp om disse. 
 
2.1 Endringer i beregningsgrunnlaget for forenklet modell 
HLF mener at kravet om at alle organisasjonsledd i samme organisasjon skal søke etter 
samme modell må endres. Dette gjør det mulig for store organisasjonsledd med høy andel 
momsutgifter å bytte modell uten at det tvinger alle de små organisasjonsleddene i samme 
organisasjon over på dokumentert modell. 
 
Momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner må fullfinansieres og 
rettighetsfestes slik at ordningen blir treffsikker i å kompensere organisasjonenes reelle 
momsutgifter. 
 
2.2 Pliktig registrering i Frivillighetsregisteret 
HLF er positive til forslaget om å kreve pliktig registrering i Frivilighetsregisteret, da det ikke 
lenger er forbundet noen kostnader til registrering. 
 
2.3 Forenkling av regelverk 
HLF støtter endringer som gjør ordningen mindre byråkratisk.  
 
Innføringsdato 
Kulturdepartementet foreslår at endringen skal tre i kraft i løpet av 2018. I og med at 
organisasjonene allerede har budsjettert med momskompensasjon for 2018 etter tidligere 
beregningsmodell, støtter vi Frivillighet Norge i at endringene gjøres gjeldende fra 2019. 

                                                
1 Engdahl B, Tambs K, Borchgrevink HM, Hoffman HJ. Screened and unscreened hearing threshold levels for the adult population: Results 
from the Nord-Trøndelag Hearing Loss Study. Int J Audiol. 2005: 44, 213-230. 
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6496&Main_6157=6263:0:25,6102&MainContent_6263=6496:0:25,6109&Co
ntent_6496=6178:50246:25,6109:0:6562:14:::0:0 
2 Hearing impairment among adults  (HIA). Oslo: Senter for medisinsk metodevurdering, Sintef – a report of a joint project, 2001 
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HLF ønsker departementet lykke til med det videre arbeidet med regelverket. Ved spørsmål 
eller ytterligere informasjon, kontakt interessepolitisk rådgiver Marte Oppedal Vale på 
vale@hlf.no eller 99715635. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 

 
 
Anders Hegre       Marte Oppedal Vale 
Generalsekretær      Interessepolitisk rådgiver
 
 
      
 
 
 


