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Rana Frivilligsentral har vært til stede i Rana i 30 år.
Fra 2014 er sentralen organisert som en stiftelse, med stiftelseskapital fra Rana kommune og Rana
kirkelige fellesråd.
I styret er det representanter både fra frivilligheten, kommunen og ansatte.
Sentralen har 3 årsverk, hvorav det ene er koordinator for Home Start Familiekontakten i 100 %
stilling.
Vi drifter Frivillighetens hus og disponerer 343 m2 med kontorer, møterom og møteplassen/kafe.
Budsjettet for 2021 er på 2 994 700 kr, hvorav 300 000 kr er øremerkede prosjektmidler.
---------------------------------Rana Frivilligsentral har valgt å sende inn en egen høringsuttalelse, da vi har et annet syn enn
Norges Frivilligsentraler på framtidig finansieringsmodell for frivilligsentralene.
Mens Norges Frivilligsentraler går for en justert versjon av Modell 1, går Rana Frivilligsentral helt
klart for Modell 4.
Vårt høringssvar er vedtatt av et enstemmig styre.
Modell for fordeling
I høringsnotatet legges det fram fire ulike modeller for fordeling av statens midler til
frivilligsentralene. Modell 4 er den fordelingsmodellen vi, i likhet med det som framgår av
høringsnotatet, mener er den klart beste. Den skaper grunnlag for drift av små sentraler i små
kommuner, og gir mulighet for drift med større aktivitetsnivå i større kommuner. Det føles både
logisk og rettferdig, da sentraler i større kommuner oftest vil ha et høyere aktivitetsnivå, med langt
flere innbyggere å ivareta, enn sentraler i små kommuner.
Å opprette flere sentraler i samme kommune har tydeligvis vært et virkemiddel hos noen for å
oppnå større tilskudd. At denne muligheten i hovedsak bør fjernes, er vi enig i, og
fordelingsmodellen med et fast grunnbeløp og resten beregnet etter innbyggertall, vil vel i all
hovedsak veie opp for dette.
For å drifte vår sentral, får vi i dag langt mer enn 40 % av det statlige tilskuddet fra Rana kommune.
Driftstilskuddet fra stat og kommune er i år, for vår sentral, på 2 015 000 kr, hvorav kommunen står
for drøyt 1,5 mill. I tillegg er vi ute og skaffer midler fra lokalt næringsliv og institusjoner og
foreninger som tradisjonelt bidrar til frivillig og veldedig arbeid. Vårt budsjett i år, 2021, er på
nesten 3 millioner kroner. Ca 300.000 av dette er prosjektmidler vi har fått til spesifike prosjekter,
og som kun skal brukes til disse.
Innføring av Modell 1 vil for vår del bety at vi må ut i markedet og kjempe om enda mer penger,
eller presse kommunen til å gi oss enda mer – hvis vi skal opprettholde det aktivitetsnivået vi har i
dag.
Modell 4 vil gi oss mulighet til å utvikle nye tilbud, hvis kommunen følger opp det de gjør i dag – å
gi oss mer enn kravet om 40 %.

Samarbeid
Gode og forutsigbare rammevilkår er en absolutt forutsetning for å kunne drive frivilligsentralene
godt og effektivt og i tråd med statens frivillighetspolitiske målsettinger.
At frivilligsentralene tiltenkes en rolle som bindeledd mellom kommune og frivillig sektor og være
tilrettelegger for frivillig aktivitet i kommunen, ser vi svært positivt på. Det forutsetter et godt og
forpliktende samarbeid mellom kommune og frivilligsentral/frivillige organisasjoner, og at
kommunen, i samarbeid med frivilligheten, utarbeider en frivilligpolitikk/frivilligstrategi som ligger
i bunnen. Dette er noe vi har savnet i Rana Frivilligsentral. Selv om kommunen stiller opp med
betydelige midler, har vi ikke fått til å etablere et forpliktende samarbeid, der kommunen og
frivilligheten kan dra nytte av hverandre på en bedre måte enn i dag, og der alle sektorer i
kommunen er involvert. For å få til en utvikling til beste for alle, må et slikt samarbeid på plass.
Rana Frivilligsentral er nå i dialog med Rana kommune om dette, og vi har tro på at dette vil gi
snarlige resultater.
Utleie av lokaler
Pr i dag har Rana Frivilligsentral et aktivitetsnivå som fordrer mer driftsmidler enn det stat og
kommune bidrar med årlig. Det til tross for at kommunen bidrar med adskillig mer enn 40 %.
Vi har tre heltidsansatte og store lokaler som rommer kontorer, Møteplassen/kafe og møterom. Vi
må ut i markedet og skaffe midler, fra næringslivet, ideelle organisasjoner og andre glade givere, for
å få budsjettet i balanse. En del av inntektene får vi gjennom utleie av kontorlokaler, møteplassen
og møterom til lag og foreninger. Utleieprisen er lav, da kundene som oftest har lite penger. Det er
likevel en viktig inntektskilde for oss. I budsjettet for 2021 ligger husleieinntekter inne med 160.000
kr, og salgsinntekter fra kafeen med 140.00 kr. Husleia vår utgjør i år 345.000 kr.
I høringsnotatet går Kulturdepartementet inn for at frivilligsentralens lokaler, når sentralen ikke selv
bruker dem, gjøres tilgjengelig for gratis utlån til frivillige organisasjoner. Spørsmålet blir da
hvorvidt våre lokaler skal betraktes som finansiert gjennom offentlige tilskudd, eller gjennom de
midlene vi selv skaffer til veie utenom. Her mener vi det bør være rom for skjønn, der sentralens
aktivitetsnivå, driftsbudsjett og inntektskilder må med i vurderingen.
Home Start
I Rana Frivilligsentral er ett av de tre årsverkene vi har knyttet til Home Start Familiekontaktens
avdeling. Home Start har vært under Rana Frivilligsentrals paraply i 20 år, og Rana Frivilligsentral
er en av tre frivilligsentraler i Norge som drifter Home Start. De fleste Home Start-avdelinger er
direkte underlagt kommunene (12), eller drives av Kirkens Bymisjon (5), Frelsesarmeen (6),
KFUK/KFUM (1), Oslo Sanitetsforening (1).
Driften av vår lokale Home Start-avdeling koster ca 800.000 pr år (lønn og driftsutgifter). Siden
Home Start ikke naturlig faller inn under det Kulturdepartementet mener bør være
frivilligsentralenes rolle, er det av stor betydning for oss at Home Start-avdelingen blir ivaretatt
økonomisk i en framtidig driftsmodell. Alternativet vil være at vi må skille ut Home Start fra
sentralen og at det må skaffes annen finansiering for denne.
Rana Frivilligsentral har vært i drift i 30 år – siden 2014 organisert som en stiftelse.
Vi har drøyt 300 registrerte frivillige, noen mer aktive enn andre, som bidrar som ledsagere,
besøksvenner, aktivitetsvenner, familiekontakter, småjobbere, frivillige ved diverse
arrangementer/festivaler, sjåfører, natteravner og, i dette koronaåret, vaksinasjonsverter ved
kommunens vaksinasjonssentral.
Vi leier ut kontorlokaler fast til Termik Rana og til noen lag og foreninger. Ellers leier vi ut
møteplassen og møterom til en lang rekke lag og foreninger. På møteplassen har vi i vår regi

mannfolkkafe og strikkekafe hver uke.
Nå når det igjen er mulig å samle folk, har vi flere prosjekter/aktiviteter rettet mot ensomme eldre.
Vi har også planer, og ønsker, om å bidra mer i yngre aldersgrupper.
Økt samarbeid med andre frivillige organisasjoner står også høgt på prioriteringslista. Her har vi en
del samarbeid fra prosjekt til prosjekt, men vi ønsker å få til en fastere struktur på dette.
Sluttord
Rana Frivilligsentral er veldig fornøyd med innholdet i høringsnotatet. Vi føler oss hjemme i det
meste av det som står der og ser fram til å få den nye forskriften på plass, da med Modell 4 som
fordelingsmodell.
Og så håper vi selvsagt på at den statlige rammen for bidrag til frivilligsentraler vil øke i tida
framover. Det forventes jo at frivilligheten skal spille en stadig større og viktigere rolle i samfunnet!
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