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Pensjonistforbundets innspill til Familie- og
kulturkomiteen i behandlingen av Statsbudsjettet for
2021
Den kulturelle spaserstokken bør flyttes til Kulturdepartementet og øremerkes (kap. 572)
Den kulturelle spaserstokken er i dag en del av rammetilskuddet til fylkeskommunene. Den er ikke
synligjort i statsbudsjettet eller prioritert på annen måte, men er på om lag 35 millioner kroner i året
og justeres kun i forhold til ev. budsjettvekst.
Pensjonistforbundet vil at ordningen flyttes til Kulturdepartementet, styrkes vesentlig og bli en
øremerket og synlig bevilgning. Det vil gi økt oppmerksomhet om ordningen, samt økt kontroll over
hvor mye som bevilges og hvordan midlene blir benyttet.
Koronapandemien har medført at stadig flere eldre har et lavere aktivitetsnivå, erfarer ensomhet og
har vansker med å oppsøke kulturopplevelser. Pensjonistforbundet vil derfor at Den kulturelle
spaserstokken øker til 70 millioner kroner, med en halvpart til eldre på institusjon og en halvpart til
eldre utenfor institusjon. Pensjonistforbundet tilbyr seg å forvalte sistnevnte andel innenfor de
kriterier som departementet fastsetter.

Merverdikompensasjon for frivillige organisasjoner, kap. 315, post 70
I 2021 er merverdiavgiftskompensasjonsordningen til frivillige organisasjoner foreslått økt med
118,9 mill. kroner slik at ordningen blir på 1,8 mrd. kroner. Det er bra at det bevilges mer penger til
denne posten, men vi vil understreke at det fremdeles er satt av mindre penger enn behovet.
Frivillighet Norge viser til at forslaget innebærer at det fremdeles mangler rundt 350 millioner kroner
før frivillige organisasjoner oppnår full momskompensasjon. Når bevilgningen ikke er stor nok, vil alle
godkjente søkere få en avkortning i kompensasjonen for merverdiavgiftskostnadene. I Meld. St. 10
(2018–2019) «Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig» ble det lagt et mål om å trappe opp
tildelingene til merverdiavgiftsordningen til 1,8 milliarder i 2021. Med bevilgningene i statsbudsjettet
for 2021 er dette målet nådd, men det er altså fremdeles ikke tilstrekkelig til å sikre full kompensasjon.
Vi mener derfor det må legges planer om en videre opptrapping hvor målet er at de frivillige
organisasjonene kan få full merverdiavgiftskompensasjon.

Postadresse:
Pb. 6714 St. Olavs pl.
0130 Oslo

Besøksadresse:
Torggata 15

pf@pensjonistforbundet.no
www.pensjonistforbundet.no

Telefon: 22 34 87 70
Faks: 22 34 87 83

Bankgiro: 9001.05.50202
Org.nr.: 970 323 910

Vennlig hilsen
For Pensjonistforbundet

Jan Davidsen
Forbundsleder

Postadresse:
Pb. 6714 St. Olavs pl.
0130 Oslo

Besøksadresse:
Torggata 15

Harald Olimb Norman
Generalsekretær

pf@pensjonistforbundet.no
www.pensjonistforbundet.no

Telefon: 22 34 87 70
Faks: 22 34 87 83

Bankgiro: 9001.05.50202
Org.nr.: 970 323 910

