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Høring - forskrift for tilskudd til frivilligsentraler.
Drangedal Frivilligsentral hører til frivilligsentraler i Vestfold og Telemark som er en
felles fylkesomfattende organisasjon for hele fylke. I sammen har vi drøftet forslagene via
nettverksmøter og styremøter og kommet til en felles konklusjon på hva vi ønsker skal
fremmes. Vi ønsker å takke Kulturdepartementet for at vi får muligheten til å si vår mening
om dette temaet som har så stor betydning for alle frivilligsentraler i hele Norge. Viktig at alle
kommuner får muligheter til å tilrettelegge frivilligsentral uansett størrelse. Det er en del av
tilbud nær folket som er i trå med regjeringens retningslinjer.
Drangedal Frivilligsentral styre og ledelse er enige med valg av fordelingsmodellen Vestfold
og Telemark frivilligsentraler har kommet frem til i felleskap og legger ved et utdrag fra
nettverks leder Gisle Lunde og nest leder Lise Ripegutu Har skrevet

"Valg av fordelingsmodell
Frivilligsentralene og lokalsamfunnene vil være best tjent med en fordeling likest
mulig tildelingen av tilskuddet fra KUD før 2016.
Vi er sterkt uenige i KUDs merknad om at det ikke er et mål å ha flest mulig
frivilligsentraler. Vi erfarer at mangfold og lokal nærhet nettopp er nøkkelen til å
møte behov og engasjere frivillige, organisasjoner og samarbeidspartnere i
nærmiljøene.
Særlig gjennom pandemien med begrenset mobilitet har lokale Frivilligsentraler i
bydeler og grender jobbet nært med skolene i sine kretser, lokale butikker og
ildsjeler for å mobilisere.
Dette ville aldri skjedd om disse kommunene kun hadde én kommunesentral i
sentrum.
Vi ber om at dette omskrives til at det ER et mål å etablere nye Frivilligsentraler i
lokalsamfunn med minst 5000 innbyggere for å mobilisere alle lokalsamfunn i
frivillighet. Særlig viktig er dette gjennom og etter FRIVILLIGHETENS ÅR 2022.
Dette bør sikres ved årlig økning av tilskuddet til Frivilligsentraler på linje med andre
samfunnskritiske områder.
Kommunereformen viser at en sterk lokal frivillighet er nødvendig for å opprettholde

lokalsamfunn som tidligere var kommunesentra, og frivilligsentralene er en
nøkkelfaktor for å få til dette. Nedleggelse av frivilligsentraler vil svekke det lokale
frivillighetsarbeidet og med det svekke lokalsamfunnene i en situasjon hvor disse bør
styrkes.
Vi anbefaler modell 1, da det er det eneste av alternativene som sikrer
frivilligsentralene den forutsigbarheten sentralene trenger, og som ivaretar prinsippet
om solidaritet mellom frivilligsentralene på landsbasis.
KUD argumenterer for at modell 4 kan gjøre det mulig å bygge sterkere enheter,
fremfor flere. Vi mener det ikke er grunnlag for å dokumentere dette, snarere det
motsatte ved at store sentraler i kommunesentra i liten grad mobiliserer lokal
frivillighet, men i større grad blir oppfattet som en kommunal enhet med lavere andel
frivillighet enn lokale sentraler.
Samtidig må alle sentraler bygges robuste med kvalifiserte ledere med kompetanse
på frivillighetsledelse. Dette mener vi må gjøres ved å øke det lokale, så vel som det
statlige tilskuddet, ikke ved å sentralisere sentralene.
Modell 4 vil skape større ulikheter mellom kommuner i by og bygd. Skien kommune
har 4 frivilligsentraler. Slik vi leser modell 4, kommer frivilligsentralene i byer som
Skien dårligere ut enn nå og store bydeler som Klyve (8000 innbyggere) og Gulset
(10.000 innbyggere) med store levekårsutfordringer vil risikere å miste sine
frivilligsentraler. Dette vil være i strid med ordningens intensjon om mer lokal
mobilsering og frivillighet.
Vi vil sterkt fraråde en slik begrunnet risikohåndtering.

Tildelingen
Kulturdepartementet legger til grunn at «kommunen som søker gir mindre byråkrati
for frivilligsentralene, som kun må forholde seg til kommunen for både det statlige og
det eventuelle kommunale tilskuddet. Dette er i tråd med forenklingsreformen for
frivillig sektor.»
Dette er vi sterkt uenige i. Vår erfaring i kontakten med KUD er utelukkende positiv.
Vi opplever KUD som en meget god, ubyråkratisk og profesjonell samarbeidspartner.
Da dette ansvaret ble overført til kommunene, opplevde mange fra 2016 -2020 økt
byråkratisering, merarbeid og økt usikkerhet. Flere ledere sluttet som følge av
usikkerhet, byråkrati og misforståelser. Sentraler ble avviklet eller «kommunalisert».
Kommuneadministrasjonen anser det øremerkede tilskuddet som «frie midler» og
har tidvis beslaglagt dette til andre formål enn frivillighet og begrunnet dette som
velbegrunnet omdisponering overfor politikere. Mindre kommuner har også fordelt
statstilskuddet til andre formål til erstatning for kommunale frivillighetstilskudd.»

Drangedal har fått hele statstilskuddet av kommunen samt at vi får 40 % av
kommune frem til 2024 da vil det igjen bli nytt vedtak om kommunen vil gi sin 40 %.
Året etter oppstart av frivilligsentralen i 2018 måtte vi jobbe hardt for at vi skulle få
gjennom slag for å få ut penger av kommunene som de hadde lovet for at det skulle
bli noe frivilligsentral av sine 40 prosent. Vi tok også kamp opp med å invitere lokal
politikere samt at i denne perioden hadde regjeringen kommet med forslag med at
frivilligsentraler skulle få tilskudd etter pr innbygger og at tilskuddet ikke lenger skulle
være øremerket. For oss samt andre mindre kommuner ville
dette medføre nedleggelse. Dette gjorde til at vi fikk med
oss stortingsrepresentanter fra andre partier som jobbet hardt for vår sak og fikk
gjennomslag.
Drangedal frivilligsentral ønsker at Kulturdepartementet har ansvaret for tildeling av
de statelige midlene det vil langsiktig gi sikkerhet for at pengene går til
frivilligsentralene og ikke blir holdt igjen heller blir fordelt på feil måte . Det vil gjøre
til at alle sentraler har et felles kontaktpunkt og som vil lette arbeidet for Norges
frivilligsentraler.
Det som er viktig å tilføre er at de kronene staten og kommunene gir
frivilligsentralene i hver kommunen mangedobler seg samt at det inkluderer og
skaper livsglede for mange mennesker . De midlene kan ikke gå til bedere formål
som ekspanderer så fort ut til folket i kommunene via frivilligsentralene. Sentralene
søker penger av stiftelser , Bufdir og andre og skaper aktiviteter, anlegg og
livsglede, inkludering samt integrering som kommunene ikke har råd til lage og få
til. Frivilligsentralen gjør at folk i kommunene blir sett og jobber for å løfte hver
enkelt menneske opp slik at de for mestringsfølelse og livskvalitet som igjen vil
komme kommunen til gode. Det resultere i i mer produktivitet som kan føre til at
kommunene kan spare penger. Det er viktig at det er godt samarbeid mellom
frivilligsentraler og kommunale instanser på den måten kan vi oppnå de beste
resultatene i sammen.
Med vennlig hilsen
Trine Østenå
Drangedal frivillig sentral

