Norges frivilligsentraler

Trøgstad, 23.09.2021
Kommentarer til forskrift for frivilligsentraler.
På et fellesmøte med de 4 frivilligsentralene i Indre Østfold kommune,
ble forslag til forskrift for tilskudd til frivilligsentraler gjennomgått.
Vi siterer fra høringsnotatet:
«Målsettingen med den nye forskriften for tilskudd til frivilligsentraler er å skape
gode og forutsigbare rammevilkår for frivilligsentraler, slik at de kan stimulere til frivillig
innsats, være åpne møteplasser for befolkningen og være bindeledd mellom kommune og frivillig
sektor.
Kulturdepartementet foreslår å videreføre kravet om 40 prosent lokal finansiering, slik det var i
ordningen før 2017. Et slikt krav vil utløse mer midler og være med å styrke finansieringen av
frivilligsentralene»
Vi har i henhold til målsettingen gått gjennom høringsnotatet for å se hvilke modeller
som oppfyller målsettingen best.
Vi har følgende konklusjon:
Vi går for modell 1. fordi det er den modellen som gir gode og forutsigbare rammevilkår for
frivilligsentralene. Det er viktige at det er forutsigbarhet for styret og for de ansatte i
frivilligsentralene, slik at det ikke skapes usikkerhet ved hvert årsskifte om videre drift.
Denne modellen sikret også et likt tilskudd som er øremerket til hver frivilligsentral,
så kommunen ikke kan omfordele midlene hvert år.
Frivillighet er lokal og knyttet opp til den enkelte by/tettsted.
Det er også samarbeidet med andre frivillige lokale lag og foreninger.
Forskriften må sikre at bidraget er sikret i en 4-års periode(valgperioden) og gjerne med en
indeksregulering.
Kravet om kommunal medfinansiering bør være minimum 40 %.
Forskriften kan ikke tre i kraft med virkning før 1.1.2023, da det ellers vil skape stor usikkerhet i
driften for frivilligsentralene i 2022.
Vi går for modell 1 fordi den best oppfyller målsettingen for den nye forskriften for tilskudd for
frivilligsentraler.

Vi støtter det som departementet selv har skrevet om modell 1:
«Modell 1 vil i stor grad videreføre tilskuddet slik det fungert tidligere.
Hele rammen for ordningen fordeles mellom alle landets frivilligsentraler.
Kommunen plikter å overføre tilskuddet i sin helhet til den enkelte frivilligsentral.
En slik fordeling er ubyråkratisk og vi gi forutsigbarhet til eksisterende frivilligsentraler
som i stor grad kan fortsette sin virksomhet sin drift som før.
Modellen vil være i tråd med Stortingets vedtak»
Når det gjelder modell 4 vil den i sammenslåtte kommuner, føre til forvitring, nedleggelse og
sentralisering av velfungerende frivilligsentraler i byer og tettsteder.
Dette notatet er en fellesuttalelse fra styreledere og daglige ledere i
følgende frivilligsentraler:
Askim Frivilligsentral, Hobøl Frivilligsentral, Spydeberg Frivilligsentral og Trøgstad Frivilligsentral.
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