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Om rapportering til Kulturdepartementet om eventuelt etablerte og 
nedlagte frivilligsentraler i den enkelte kommune i tidsrommet fra 1. juni 
2017 til 1. juni 2018 

 

I statsbudsjettet for 2017 ble tilskudd til frivilligsentraler innlemmet i inntektssystemet for 

kommunene. Fordelingen av midler til den enkelte kommunes frivilligsentral/ frivilligsentraler i 

2016 inngikk i beregningsgrunnlaget for særskilt fordelte rammetilskuddsmidler til den 

enkelte kommune i 2017.  

 

I forkant av fordelingen av midlene i 2018, ble alle landets kommuner bedt om å rapportere til 

Kulturdepartementet om eventuelt etablerte og nedlagte frivilligsentraler i perioden fra 

tidspunktet for tilskuddsutbetaling til den enkelte frivilligsentral i 2016 og frem til 1. juni 2017, 

jf. brev til alle landets kommuner av 18.11.2016. 

 

Departementet fikk inn rapporter om etablering av 18 nye frivilligsentraler i 17 kommuner. 

Disse opplysningene ble tatt med i beregningsgrunnlaget for særskilt fordelte 

rammetilskuddsmidler til den enkelte kommune i 2018.  

 

Vi ber nå den enkelte kommune rapportere om det eventuelt er etablert eller nedlagt 

frivilligsentraler i kommunen i tiden etter 1. juni 2017 og frem til 1. juni 2018, slik at det kan 

tas høyde for dette i beregningsgrunnlaget for særskilt fordelte rammetilskuddsmidler i 2019. 

 

Rapporteringsfrist: 1. juni 2018 

 

Som hovedregel vil Kulturdepartementet justere beregningsgrunnlaget for særskilt fordelte 

rammetilskuddsmidler i tråd med rapportene som kommer inn. Departementet vil ikke ta 
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Side 2 
 

hensyn til endringer i daglig leders stillingsprosent eller aktivitetsnivå i allerede etablerte 

frivilligsentraler.  

 

Formålet med bevilgningen er å støtte opp under etablering og drift av frivilligsentraler. 

Frivilligsentralene skal være lokalt forankret og drives ut fra lokale forutsetninger og behov. 

Aktivitetene skal bygge på frivillig innsats, bidra til å skape sosiale møteplasser og legge til 

rette for lokal frivillig virksomhet. 
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Heidi Karlsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Glenn Greenberg 

rådgiver 
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Side 3 
 

Adresseliste 

 

Alle landets 

kommuner 

   

Norges 

Frivilligsentraler 

Postboks 195 

Vinderen 

0319 OSLO 
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