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Hvilken verdi skal vi sette på egeninnsats for 2023? 
 
Norsk Friluftsliv får av og til spørsmål om hvordan man skal regne på verdien av egeninnsats i 
forbindelse med søknader og rapporter. Vi har tidligere fått beskjed av KUD at de ikke ønsker å 
kommentere beløp, og viser til krav til tilskuddsmottakere som framgår av de respektive 
tilskuddsbrev. 
 

Når det gjelder budsjetter og rapporter på midler fra KUD og Miljødirektoratet må det skilles 
klart mellom (1) frivillig innsats (dugnad) og (2) lønnet arbeid. Disse skal skilles fra hverandre på 
både kostnads- og inntektssiden. Dugnad er en synliggjøring av verdien av frivillig innsats i 
prosjektet og er et bereknet beløp. Lønnet arbeid er en reell kostnad i prosjektet.  Mer om disse 
nedenfor og til slutt veiledning om gråsoner mellom dem. 
 

(1) Verdien av dugnadsarbeid 
Dugnad er en synliggjøring av verdien av frivillig innsats i prosjektet, og er et beregnet beløp. 
Dugnadsverdien skal stå som både inntekt og kostnad, med identiske inntekts- og kostnadsbeløp. 
 

a) Standardsats for dugnad 
Norsk Friluftsliv har som tidligere brukt Statistisk Sentralbyrås «Satellittregnskap for ideelle og 
frivillige organisasjoner» som utgangspunkt for å bregne verdien av dugnad, men etter en 
metodeendring tar denne utgangspunkt i personer som kun har grunnskoleutdanning, hvilket 
etter vårt syn ikke gir rett grunnlag for verdifastsettingen. Motsatt vil vi få et for høyt estimat hvis 
vi bruker gjennomsnittslønnen i Norge som utgangspunkt. Satsene under er basert på en 
indeksregulert sats som reflekterer en fornuftig mellomverdi mellom disse to verdiene. 
 

➢ For prosjekter i 2022: kr 400,- pr. time 

➢ For prosjekter i 2023: kr 415,- pr. time  
 
Dersom egeninnsatsen ikke kan sammenliknes med en tjeneste som er i salg eller ikke utføres på 
et fagnivå eller en effektivitet som er noenlunde tilsvarende fagarbeid, er vår anbefaling at 
organisasjonene benytter denne standardsats. 
 

b) Dugnad som erstatter fagarbeider 
Dersom det omsettes tilsvarende tjenester som dugnaden løser, kan man gjerne ta utgangspunkt i 
hva det vil koste å kjøpe tjenesten. Prisene pr time vil her variere ut fra yrkesgruppe fra ca. kr 
550,- (for eksempel håndverkere) og ca. kr 1.300,- pr time (for eksempel jurister). 
 
Det forutsettes da at dugnadsarbeidet erstatter fagarbeid. 
 
 
 
 



 
(2) Arbeid som kostnad 
Arbeid som det er nødvendig å betale for å få gjennomført i prosjektet, kan synliggjøres i 
prosjektet som en kostnad.  
 

a) Motpost til arbeid 
Hvorvidt prosjektet kan dekke den fulle kostnaden avhenger av støtteordningens vilkår, slik disse 
går fram av tilskuddsbrev og annen veiledning. Arbeidskostnaden kan da ha en motpost 
«egenbidrag» (eller tilsvarende) på prosjektets inntektsside på hele eller deler av beløpet, for å 
avpasse netto lønnsbelastning i prosjektet til tilskuddets rammer. 
 

b) Verdien av lønnet arbeid 
Verdianslaget må være realistisk og kunne begrunnes i en beregning av tidsbruk og kostnad som 
ligger så nær reelle forhold som mulig. 
 
Arbeidets verdi er den faktiske kostnaden inkludert sosiale kostnader. (F.eks. et anslag på antall 
måneds- eller ukesverk og den faktiske ansatte prosjektleders lønn.) 
 
Dersom arbeidet skal utføres av en stor gruppe personer og det ikke er hensiktsmessig å beregne 
faktiske kostnader, kan en gjennomsnittsberegning for gruppen brukes.  
 
 

(3) Grensen mellom frivillig og betalt innsats 
 

Vi forstår det slik at kostnadsdekninger og mindre ytelser til frivillige ikke er til hinder for at de 
frivilliges innsats er dugnad.  

Her er skattereglene et naturlig utgangspunkt! 
 
Dersom frivillige lønnes og lønnen er knyttet direkte til innsatsen i prosjektet, bør man se nærmere på 
om dette skal anses som lønnet arbeid, selv om man er under det skattefrie maksimalbeløpet (p.t. 
kr 10.000). Her anbefaler vi en fornuftig avgrensning mellom «mindre ytelse» og «lønnet arbeid» 
ved å se på f.eks. forholdet mellom arbeidsinnsatsen og ytelsen. 
 
Innenfor prosjektet kan man også skille mellom en lønnet innsats og en frivillig innsats som 
personen har utført, der kun timene med frivillig innsats kan regnes som dugnad. 
 
 
 

Vennlig hilsen 
Norsk Friluftsliv 
 
Arve Myhre 
Økonomi-/Administrasjonssjef 
+47 41679237 
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