
 

Finansminister Kristian Jensen 

København K 
Thorsø, den 29. september 2017 

 

 

Ændrede regler for momskompensation for velgørende foreninger mv. begrænser muligheder 
Kjelsø lejren, Bøgedal 4, 8643 Ans, - mellem Viborg og Århus - er et lejrsted hvor flere tusinde børn og unge samles for at få gode 
og sunde lejroplevelser. Stedet drives af frivillige og uden nogen form for offentligt driftstilskud.  
Her vil regeringens Finanslovsforslag om ændrede momskompensationsregler, direkte ramme og begrænse vore muligheder.  
 

Frivillige har indsamlet flere millinoner – regeringen vil fjerne over 1 mil 

Inden for de seneste 5 år har Kjelsø lejren på helt frivilligt initiativ og med stor risiko, ombygget og moderniseret lejrstedet. Vi 
har investeret omkring 10. mil. Det er frivillige der har drevet hele projektet, så børn og unge kan få gode og sunde 
fritidsoplevelser. Der bruges hundredvis af timer på at give børnene lejroplevelser der giver dem et livsfundament.  
Det er indsamlet flere millioner ved helt frivillige donationer til dette projekt. Alene for at give børnene et godt lejrsted i det 
Midtjyske. 
 

Gennemføres regeringens nedskæring på dette område, vil det betyde at der skulle forrentes over 1 mil som er modtaget i 

momskompensation, grundet de mange frivillige gaver. Det er samtidig et slag i hovedet mod de mange frivillige.  

 

Lejrens formål 

En del af Kjelsø lejrens formål lyder: 
- at give børnene et sundt og bærende livs fundament 
- at fremme bevidsthed om deltagele i forpligtende fælleskaber 
- at fremme et aktivt samspil med andre ud fra kristne værdinormer 
- at fremme det bedste i børnenes udvikling, der giver dannelse og livsoplysning 
Det er vort indtryk, at det er nogle af disse livsværdier, vore børn og unge i vor tid har brug for at blive fortrolige med.  
 
Vil ændringen blive gennemført i Finansloven, vil det begrænse vore muligheder for at leve dette ud i livet. Året rundt samles 
flere tusinde børn og unge på lejren for at få gode og sunde livsoplevelser. 
Det er samtidig et slag i hovedet, mod de mange frivillige der bruger tid og kræfter med dette arbejde.  
 

Gennemføres ændringen er det direkte at gå mod regeringens eget grundlag, hvor det er anfør at der skal være ”gode 
udviklingsmuligheder for det frivillige og folkelige foreningsarbejde.” 

I Finanslovsforslaget stiller regeringen direkte forslag om at forringe vilkårene for det frivillige foreningsarbejde.  
 

Regelgrundlag 
"Almennyttige og velgørende foreninger, der er omfattet af ligningslovens § 8 A, og § 12, stk. 3, kan efter ansøgning få tilskud, 

der giver kompensation for udgiften til købsmoms med en andel svarende til deres egenfinansieringsgrad."  
 
Regeringens forslag 

Finansloven for 2018, hvor Regeringen foreslår, at man dropper momskompensationsordningen for almennyttige og velgørende 
foreninger under ligningsloven § 8 A og § 12 stk. 3, vil betyde, at foreningerne og organisationerne ikke længere kompenseres 
for udgiften til købsmoms med en andel svarende til foreningens egenfinansieringsgrad. 
 
Kjelsø lejren håber meget, at regeringen vil opgive dette angreb mod børn og unge og det arbejde mange frivillige udfører. 
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