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I forbindelse med ny forskrift om tilskudd for frivilligsentraler, har frivilligsentralene i Arendal
(Tyholmen, Hisøy, Eydehavn og Tromøy Frivilligsentral) samarbeidet tett om et svar på høringen,og
en felles forståelse av muligheter og konsekvenser av endret tilskudd. Dette har også vært i godt
samarbeid med Arendal kommune.
Da Tromøy Frivilligsentral har en litt annen struktur enn de tre andre i Arendal, har styret der ønsket
å sende inn sitt eget svar, også med forslag til relevante endringer i teksten.
De resterende tre sentralene, Tyholmen, Hisøy og Eydehavn, slutter seg til konklusjonen som
fremkommer i vedlagte svar fra Tromøy Frivilligsentral, og slutter seg også til Norges
Frivlligsentralers ønske.
Vårt ønske er at modell 1 vedtas.
Det fremkom også på nettverksmøtet at dette er ønsket av flertallet i nettverket i østre Agder.

Med vennlig hilsen
Lise-Marie Lunde Bygland
Daglig leder
Hisøy Nye Frivilligsentral.
Tlf.: 90999541

Møte mellom
mennesker

Høringssvar fra Tromøy frivilligsentral
Ny forskrift om tilskudd til frivilligsentraler
Tromøy frivilligsentral, sammen med de tre andre frivilligsentralene i Arendal, har i flere år tilstrebet å få en
felles forståelse for frivilligsentralenes egenart og potensiale som en ressurs ut i de ulike nærmiljøene, basert
på forskning, kompetanseutveksling i nettverk og egne erfaringer.
Gledelig er det derfor at høringsnotatet fra Kulturdepartementet vektlegger, og ønsker å tydeliggjøre, de
samme kriterier, som Tromøy frivilligsentral etterstreber å legge til grunn for sitt arbeid i dag. Endret
arbeidsform opplever vi har gitt meget positive ringvirkninger ut i nærmiljøet.
Vi setter også stor pris på at Kulturdepartementet åpner opp for at navnet kan endres til nærmiljøsentral
eller likende, da dette vil være mer dekkende for den samfunnsrollen frivilligsentralen på Tromøy i dag
arbeider ut fra.

Basert på de erfaringer Tromøy frivilligsentral har gjort seg i denne endringsprosessen, ønsker vi å komme
med følgende innspill til ny forskrift om tilskudd til frivilligsentraler:

§ 1 Formål


Stimulere til frivillig innsats:
Det vektlegges i høringsnotatet at frivilligsentralene at ikke skal være en konkurrent til det
eksisterende organisasjonsliv. Flere frivilligsentraler beveger seg derfor bort fra å ha egne
aktiviteter/møteplasser med frivillige tilknyttet seg, og mer arbeide gjennom det eksisterende
organisasjonsliv.
Vi mener derfor at setningen i tredje avsnitt under punkt Formål med ordningen: «Frivilligsentralen
bør ikke kun rekruttere til egne aktiviteter…. » må endres. Denne setningen henviser til at
frivilligsentralene skal ha egne aktiviteter, noe som for mange blir vanskelig å kombinere med et
godt samarbeide med frivilligheten for øvrig.
Setningen foreslås endret til:
«Frivilligsentralen skal være en tilrettelegger for frivillig aktivitet i kommunen, og kan, dersom
dette ikke oppleves som konkurrerende virksomhet, rekruttere frivillige også til egne
aktiviteter»



Være åpne møteplasser for befolkningen:
Jamfør punkt over, så kan møteplasser også oppfattes som konkurrerende virksomhet til det
eksisterende organisasjonsliv. Flere frivilligsentraler velger derfor også her å arbeide for åpne
møteplasser gjennom det frivillige organisasjonslivet, fremfor selv å «eie» dem. Møteplasser knyttet
til rollen som bindeledd og koordinator bør også fremmes som viktige.

Det foreslås derfor å endre ordlyden i formålsparagrafen til
«bidra til åpne møteplasser» (fremfor «være åpne møteplasser»)

§4

Beregning av tilskudd
Valg av tildelingsmodell anser Tromøy frivilligsentral som et valg mellom nære og lavterskel
frivillighetssentraler på den ene siden (modell 1) og mer sentraliserte, profesjonaliserte og
«effektive» sentraler på den andre siden (modell 4). Tromøy frivillighetssentral mener nærhet og
lavterskel er forutsetninger for å kunne stimulere til deltakelse i frivillige aktiviteter.
Tromøy frivilligsentral anbefaler derfor departementet å gå for modell 1.

§7

Krav til frivilligsentralen
Her foreslås det følgende tilføyelser til punktene:
a.

Legge til «på frivillighetens premisser», da dette er godt begrunnet i frivilligmeldingen
som slår fast at frivillighetens selvstendighet er et grunnleggende prinsipp i
frivillighetspolitikken.

f.

Legge til «100% stilling»

Tromøy 09.11.2021

Stiftelsen Tromøy frivilligsentral
v/ daglig leder Ellen Dale, på vegne av styret
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