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Norske Kvinners Sanitetsforenings innspill til kultur- og 

likestillingsdepartementet angående Statsbudsjett 2023 

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) er Norges største kvinneorganisasjon 

med 43 000 medlemmer og over 600 lokalforeninger. Sanitetskvinnene fremmer 

kvinners helse og livsvilkår, bidrar til en inkluderende oppvekst og skaper trygge 

lokalsamfunn. Dette gjør vi gjennom frivillighet, forskning, politisk påvirkning og 

ideelle virksomheter. N.K.S. ber om følgende til Statsbudsjett 2023:  

 

• Sikre regelstyring av momskompensasjonsordningen fra 2023  

• Sikre en momskompensasjonsordning for frivillighetsbygg- og anlegg 

• Fjerne dokumentavgift på eiendom eid av ideelle og frivillige organisasjoner 

• Kompensasjon i forbindelse med omlegging av pensjonsordninger i Statens 

Pensjonskasse (SPK) 

 

Regelstyring av momskompensasjonsordningen 

Regjeringen har sagt at de vil innføre full og regelstyrt momskompensasjon. I 2021 

ble det utbetalt full momskompensasjon og regjeringen har intensjon om dette 

også for 2022. Dette er vi glade for. Vi støtter Frivillighet Norges krav om at denne 

ordningen blir rettighetsfestet og regelstyrt.  

 

Momskompensasjonsordning for frivillighetsbygg- og anlegg 

Tilgang på egnede lokaler er avgjørende for utvikling av frivilligheten og ikke minst 

for at det skal være rom til hele mangfoldet av frivillige organisasjoner. N.K.S. 

støtter forslaget fra Frivillighet Norge om at det innføres en egen 

momskompensasjonsordning for frivillighetsbygg og -anlegg som i dag ikke 

kvalifiserer for kompensasjon i den ordinære momskompensasjonsordningen for 

frivillige organisasjoner eller momskompensasjonsordningen for idrettsanlegg. 

Denne skal dekke momsutgifter til ny-, på- og ombyggingskostnader til bygg, 

anlegg og annen fast eiendom. Vi ber derfor om at det etableres en egen 

momskompensasjonsordning for frivillighetsbygg, i betydningen organisasjonseide 

bygg og anlegg til bruk i organisasjonenes frivillige virksomhet. 

 

Dokumentavgift for frivillige organisasjoner ved overføring av eiendom til ideelle 

aksjeselskap  

Mange ideelle organisasjoner eier i dag fast eiendom. N.K.S. sin erfaring er at 

eiendomsforvaltningen i enkelte tilfelle er så krevede for en forening at det vil være 



hensiktsmessig å opprette et ideelt aksjeselskap som kan ta ansvar for 

forvaltningen og eierskapet av eiendommen på vegne av foreningen. Slik 

regelverket er i dag så oppstår det dokumentavgiftsplikt ved overføring av fast 

eiendom fra en frivillig forening til et ideelt aksjeselskap. Det gis ikke fritak for 

dokumentavgift med mindre det er direkte hjemmel i stortingsvedtaket eller annen 

lov. Dokumentavgiften kan utgjøre en betydelig kostnad og innebærer derved en 

hindring for foreninger som ønsker å sikre god eiendomsforvaltning gjennom å 

opprette et eget ideelt aksjeselskap med et eget kompetent styre. N.K.S. ber derfor 

regjeringen vurdere å fjerne dokumentavgiften for overføring av fast eiendom til 

ideelle aksjeselskap.  

 

Kompensasjon i forbindelse med omlegging av pensjonsordninger i Statens 

Pensjonskasse (SPK) 

Vi viser til kontakten Norges idrettsforbund har hatt med departementet i saken om 

omlegging av pensjonsordninger. I statsbudsjettet for 2020 ble det besluttet en 

innføring av betaling av en forsikringstekniskberegnet pensjonspremie for de 

virksomheter fra frivillig sektor som er medlem av Statens pensjonskasse (SPK) og 

som ikke betaler arbeidsgiverandel i dag. Endringen har tredd i kraft med en 

gradvis innføring fra 2021 og frem til den er fullt innført fra 2023. Omleggingen av 

pensjonsordningen vil få store konsekvenser for organisasjonenes økonomi. Til 

sammen ble 20 organisasjoner rammet av endringene og noen har allerede valgt å 

gå ut av ordningen. Endringen vil påføre organisasjonene økte årlige utgifter på 

100 millioner kroner i pensjonspremie ved full innføring i 2023. I tillegg kommer 

arbeidsgiveravgift. Vår organisasjon har vært omfattet av denne ordningen i mange 

år. Alle organisasjonene som nå rammes har en stor allmennytte og er viktige 

samfunnsaktører. Vi støtter foreslåtte forslag til løsning slik som å utarbeide en 

kompensasjonsordning over Statsbudsjettet for å dekke disse kostnadene. Eller et 

alternativ, en økning i driftstilskudd/rammetilskudd/ spillemiddeltildeling for de 

berørte frivillige organisasjonene. 

 

Med vennlig hilsen 

Norske Kvinners Sanitetsforening 
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Generalsekretær           


