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Informasjon om tilskudd til frivilligsentraler   

 

Stortinget har sluttet seg til at ansvaret for tilskudd til frivilligsentraler overføres til 

kommunene, jf. Innst. 333 S. (2014–2015). Som følge av dette er bevilgningen til 

frivilligsentraler for 2017 foreslått overført fra  Kulturdepartementets budsjett til kap. 571 

Rammetilskudd til kommuner, post 60 Innbyggertilskudd. Bevilgningen inkluderer midler til 

kompetansebygging og videreutvikling av sentralene.  

 

I tillegg har Regjeringen foreslått at bevilgningen økes med 20 mill. kroner. Dette tilsvarer en 

økning på 47 000 kroner per sentral og er den største økningen av tilskuddet noensinne. Dette 

beløpet inkluderer midler til kompetansebygging og videreutvikling av sentralene.  Til 

sammen 151 mill. kroner til frivilligsentraler fordeles særskilt innenfor rammetilskuddet 

(tabell C) i en overgangsperiode på fire år. Tilskuddet trappes opp i fireårsperioden.  

 

Ansvaret for forvaltningen av tilskuddsordningen har ligget i Kulturdepartementet, og 

Kulturdepartementet har fastsatt retningslinjer for ordningen. Størrelsen på det statlige 

tilskuddet til den enkelte sentral har vært fastsatt av Kulturdepartementet innenfor den 

rammen Stortinget har bevilget det enkelte år. For å kunne motta maksimalt driftstilskudd har 

det vært en forutsetning at frivilligsentralen har hatt en daglig leder i 100 prosent stilling og at 

sentralen har hatt 40 prosent lokal finansiering. Avvikling av det statlige tilskuddet til den 

enkelte sentral, medfører at retningslinjene ikke videreføres. 

  

Fra 2017 blir det opp til hver enkelt kommune som mottar særskilt fordelte midler til drift av 

frivilligsentraler via den såkalte tabell-C, å legge til rette for god bruk av midlene.  

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. 

Til alle landets kommuner  
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Side 2 

 

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

rette for lokal frivillig virksomhet.  

 

Med et kommunalt helhetlig ansvar vil det ligge til rette for en videreutvikling av frivillig-

sentralene i tråd med lokale prioriteringer. Innlemmingen av tilskuddet i rammetilskuddet 

reduserer kommunenes administrative arbeid med søknader og rapportering om bruk av 

tilskuddet. Kommunene overtar også tilskuddsansvaret for de sentralene som ikke er 

kommunalt drevet. Kulturdepartementet legger til grunn at kommunene fortsatt vil være 

opptatt av å ha gode sentraler med høyt aktivitetsnivå og at kommunene vil videreføre sitt 

engasjement knyttet til frivilligsentraler. Som omtalt ovenfor har frivilligsentralene til og med 

2016 hatt krav om minimum 40 % lokal finansiering i tillegg til det statlige tilskuddet.  

 

Fordelingen av midler til kommunene i 2017 tar utgangspunkt i fordelingen i 2016 . Vi ber 

den enkelte kommune rapportere antall frivilligsentraler i kommunen, der det fremgår om 

kommunen har opprettet eller nedlagt frivilligsentraler i overgangsperioden, slik at det kan tas 

høyde for dette i fordelingen av midler i påfølgende år.  

 

Rapporteringsfrist:  1. juni 2017 

   

Som hovedregel vil Kulturdepartementet justere den særskilte fordelingen til kommunene 

innenfor rammetilskuddet (tabell C) i tråd med kommunenes rapportering om etablering eller 

nedleggelse av frivilligsentraler. Departementet vil ikke ta hensyn til endring i stillingsprosent 

eller aktivitetsnivå for allerede etablerte sentraler.  
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Lars Audun Granly (e.f.)  

ekspedisjonssjef 
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskreven signatur. 
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