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Høringsuttalelse - forskrift for tilskudd til frivilligsentraler 
Sak 21/3571 
 
Hof frivilligsentral takker for utsettelsen av høringsfristen til i dag, 22.november. 
Sentralen lister opp følgende punkter for høringsuttalelsen. 
 
1. Hof frivilligsentral er glad for og enig i, at målene for frivillighetspolitikken (Meld. St. 10: 

Frivilligheita – sterk, sjølstendig, mangfaldig, side 8) legges til grunn for en ny forskrift for tilskudd 
til frivilligsentraler.  

2. Sentralen mener at det totale statstilskuddet bør økes. Frivillighetens rolle i samfunnet vil bli 
stadig viktigere. Staten og kommunene bør sammen legge til rette for opprustning av 
frivilligsentralene til denne større og endrete rollen. Staten kan ikke forvente at det er 
kommunene alene som skal stå for økte budsjetter til frivilligsentraler. 

3. Sentralen foretrekker modell 1. Staten bør dessuten sørge for at målet om å gi kommunene økt 
handlingsrom, ikke innskrenkes av økonomien.  

4. Et viktig punkt for Hof frivilligsentral er at vi oppfordrer departementet til å redusere kravet til 
lokalfinansiering til 30%, slik at kommuner med en krevende økonomisk situasjon kan 
opprettholde sine frivilligsentraler.  

5. Hof frivilligsentral foreslår at det overlates til kommunene å organisere hvordan medvirkning av 
lokal frivillighet sikres.  
Begrunnelse: Holmestrand kommune har valgt å ha kommunalt eide frivilligsentraler for å ha en 
effektiv drift. Å pålegge frivilligsentralene å ha egne styrer, avholde årsmøter, ha egne vedtekter 
osv. gir ekstra arbeid og virker unødvendig byråkratisk. Styret til en kommunalt eid frivilligsentral 
skal ikke ha personal- og økonomiansvar, og det kan derfor settes spørsmålstegn ved om det da 
kan kalles et styre. Årsmøte og vedtekter er begrep som ikke passer i kommunal styringsform og 
kan virke forvirrende. Kan f.eks. årsmøtet overstyre kommunestyrets handlingsprogram? Kan 
f.eks. styret overstyre personalledelsen til de ansatte i de kommunale frivilligsentralene? 
Holmestrand kommune har per i dag ressursgrupper i stedet for styrer, fordi denne betegnelsen 
tydeligere viser hvilken rolle disse gruppene har.  
Hof frivilligsentral har en ressursgruppe sammensatt av lag, foreninger og frivillige for å jobbe 
mest mulig effektiv for å finne løsninger, strukturer og innhold for sentralen. Det er korte veger 
og avgjørelsen kan gjøres raskt og når de trengs. 

 
6. For å stimulere kommuner uten frivilligsentral til å etablere nye sentraler, uten at dette går ut 

over kommuner som per i dag har en eller flere sentraler, oppfordres staten til å øke 
tilskuddsbudsjettet til å omfatte finansiering av ny-etableringer. 
 

Med vennlig hilsen 
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