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Hei,
Dette er et koorigert høringssvar fra Møllaren Frivilligsentral hvor det presiseres at
Sesam Frivilligsentral ikke står som avsender og en del av de øvrige frivilligsentralene i
Bergen, da Sesam har sendt inn egne høringssvar til Bergen kommune og til
Kulturdepartementet (KUD).
Korrigert høringssvar:
Målsetningen 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 et bindeledd
mellom kommunen og frivillig sektor.
Møllaren frivilligsentral og de øvrige frivilligsentralene i Bergen er positive til å den
nye forskriften og særlig til at den fremhever frivilligsentralenes rolle og hvilke
forventninger som ligger til en slik sentral. Rollen som bindeledd mellom
kommune og frivillig sektor er noe vi vektlegger i vårt arbeid og som vi ønsker å
kunne fortsette med.
Ut fra Bergen kommunens høringssvar legges det opp til at Bergen ønsker å gå
for Modell 4 som gir Bergen kommune ca 417 000 kr mer enn Modell 1. Videre
står det at 'Modell 4 gir ikke lengre et insentiv til å ha mange selvstendige
frivilligsentraler. Dette kan føre til at noen frivilligsentraler slåes sammen og at
det samlede antallet frivilligsentraler går ned, som igjen betyr at presset på
ordningen går ned.'
Vi vil gjerne få beholde Møllaren Frivilligsentral og de øvrige sentralene i Bergen
slik den/de er i dag. Vi er bekymret for at en sammenslåing av frivilligsentraler vil
gjøre at vi mister vår lokale tilhørighet og dermed også vårt nære samarbeid med
det som finnes av både organiserte og uorganiserte frivilligressurser i lokalmiljøet.
Vi håper ikke den nye ordningen ødelegger noe som allerede fungerer godt.
Vi samarbeider i dag godt med Bergen kommune og med de andre
frivilligsentralene i Bergen. Og vi ønsker selvsagt å fortsette dette gode arbeidet.
Vårt ønske er å kunne gjøre det som en lokalt forankret sentral, fortsatt med en
daglig leder ansatt i totalt 100% stilling og med en garanti om at vårt økonomiske
grunnlag vil bestå også etter at ny forskrift er effektuert. Samtidig ønsker vi å
legge til at det burde vært noen retningslinjer eller målsettinger knyttet til lønn i
den nye forskriften. Driftsmidlene (som vi mener burde kalles lønns-og
driftsmidler) bør være av en slik form at frivilligsentralene har mulighet til å tilby
konkurransedyktig lønn. Det er liten tvil om at det kreves store kunnskaper i
arbeidet med å drifte og lede en frivilligsentral i tillegg til at det må påregnes mye
kvelds- helgearbeid. Da trenger vi kvalifiserte ansatte som ønsker (og har
mulighet!) til å bli værene i stillingen over tid.

Med vennlig hilsen Møllaren Frivilligsentral og de øvrige frivilligsentralene i Bergen
foruten Sesam Frivilligsentral som har sendt eget høringssvar.
Med vennlig hilsen,
-Anne-Lene Rasmussen
Daglig leder
+47 94858883
post@mollaren.frivilligsentral.no
mollaren.frivilligsentral.no
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Målsetningen 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 et bindeledd mellom kommunen og frivillig sektor.
Møllaren frivilligsentral og de øvrige frivilligsentralene i Bergen er positive til å den nye forskriften
og særlig til at den fremhever frivilligsentralenes rolle og hvilke forventninger som ligger til en slik

sentral. Rollen som bindeledd mellom kommune og frivillig sektor er noe vi vektlegger i vårt
arbeid og som vi ønsker å kunne fortsette med.
Ut fra Bergen kommunens høringssvar legges det opp til at Bergen ønsker å gå for Modell 4 som
gir Bergen kommune ca 417 000 kr mer enn Modell 1. Videre står det at 'Modell 4 gir ikke lengre
et insentiv til å ha mange selvstendige frivilligsentraler. Dette kan føre til at noen frivilligsentraler
slåes sammen og at det samlede antallet frivilligsentraler går ned, som igjen betyr at presset på
ordningen går ned.'
Vi vil gjerne få beholde Møllaren Frivilligsentral og de øvrige sentralene i Bergen slik den/de er i
dag. Vi er bekymret for at en sammenslåing av frivilligsentraler vil gjøre at vi mister vår lokale
tilhørighet og dermed også vårt nære samarbeid med det som finnes av både organiserte og
uorganiserte frivilligressurser i lokalmiljøet. Vi håper ikke den nye ordningen ødelegger noe som
allerede fungerer godt.
Vi samarbeider i dag godt med Bergen kommune og med de andre frivilligsentralene i Bergen. Og
vi ønsker selvsagt å fortsette dette gode arbeidet. Vårt ønske er å kunne gjøre det som en lokalt
forankret sentral, fortsatt med en daglig leder ansatt i totalt 100% stilling og med en garanti om at
vårt økonomiske grunnlag vil bestå også etter at ny forskrift er effektuert. Samtidig ønsker vi å
legge til at det hadde vært fint med noen retningslinjer eller målsettinger knyttet til lønn i den nye
forskriften. Driftsmidlene (som vi mener burde kalles lønns-og driftsmidler) bør være av en slik
form at frivilligsentralene har mulighet til å tilby konkurransedyktig lønn. Det er liten tvil om at
det kreves store kunnskaper i arbeidet med å drifte og lede en frivilligsentral i tillegg til at det må
påregnes mye kvelds- helgearbeid. Da trenger vi kvalifiserte ansatte som ønsker (og har
mulighet!) til å bli værene i stillingen over tid.
Med vennlig hilsen Møllaren Frivilligsentral og de øvrige frivilligsentralene i Bergen
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