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Sortland, oktober 2021

Kulturdepartementet

HØRINGSSVAR FORSKRIFT TILSKUDD FRIVILLIGSENTRALER

Vi viser til utsendte høringsnotat vedr. tilskudd til frivilligsentralene som er behandlet  i
vårt styre. Vårt svar er med utgangspunkt  i  Stortingsmelding «Frivilligheita  —  sterk,
sjølvstendig og mangfoldig» og vi mener at forskriften må være så enkel som mulig og
forhindre unødvendig byråkrati som det er lagt opp til i noen av forslagene fra KUD.

Styrke frivilligsentralene som selvstendig enhet
Forslaget om å skille frivillgsentralene ut fra annen virksomhet -kommunal eller organisa-
sjon -hiISer vi velkommen. Sortland Frivilligsentral er registrert som en ideell organisa-
sjon som innebærer vedtekter, styre og årsmøte.

Styrke kommunens koordinerende rolle
En kommune skal  &  ha en koordinerende rolle for frivilligheten i sin kommune — det er
det frivilli sentralen som skal ha. Forslaget om at kommunene skal søke om statstilskudd
på vegne av frivilligsentralene, er et lite gjennomtenkt forslag og fratar oss myndighet som
egen organisasjon. Det står i høringsnotatet at en slik ordning vil føre til mindre byråkrati
for frivilligsentralene, men det blir derimot mye mere byråkrati for oss at vi må gjennom
en 3.part for å få utbetalt tilskuddet. En del frivilligsentraler måtte i år bruke mye
ressurser på å få tilskuddet overført fra kommunen — det gjaldt også oss. Dette samt at vi
må legge til rette for en søknad med div. informasjon og kontroll om at søknaden blir sendt,
gjør at en slik ordning blir en belastning for oss daglig ledere/ økonomiansvarlige.
Frivilligsentralene har opparbeidet seg stor kompetanse på prosjekt-arbeid og søknader og
vi er som er organisert som frivillige organisasjoner, søker  i  dag direkte til Lotteri- og
Stiftelsestilsynet om momskompensasjon. Samme regler må gjelde for statstilskuddet.
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Nettverket  i  Vesterålen sier:

«Alle frivilligsentraler er selv  ansvarlig for å søke øremerket tilskudd, da for først og

fremst å sikre at tilskuddet blir søkt på og at sentralene får tilskuddet overført i sin
helhet».

Lokal finansiering

I høringsnotatet står det at en lokal finansiering vil ofte bety at det er kommunene som

stiller med 40  °/o.  Dette beløpet utgjør i år kr 293.000, men mange får mere enn dette. I
tillegg er vi avhengige av prosjektmidler til aktiviteter.

Fordeling av tilskuddsmidlene/stillingsprosent daglig leder

De  4  ulike modellene gjør forskjellig utslag og noen vil gjøre at frivilligsentraler i små

kommuner kommer dårligere an. Vi må være solidarisk slik at alle sentraler får det samme
driftstilskuddet i forhold til stillingsprosent. Ide siste årene har frivilligsentralene fått
det samme tilskuddet om de har en 25  %  stilling eller 100 %. Dette har gjort at de  3

kommunale frivilligsentralene i Vesterålen har hatt deltidsstillinger og den del av
tilskuddsbeløpet har gått til andre formål.

Gratis utlån av frivilligsentralens lokaler

Frivilligsentralene rundt om i landet har ulike lokaliteter - fra et lite kontor på rådhuset

til eget hus med mange rom og aktiviteter. ISortland har vi kun eget kontor og har møterom

felles med andre leietagere i bygget og som vi ikke kan låne ut til andre enn de som er

medlemmer i frivilligsentralen. Sentraler som har lokaliteter til utlån betaler ofte store

summer i husleie og må ha leieinntekter. Det statlige tilskuddet går til medbetaling av lønn

og sosiale utgifter og ikke til husleie. Hvis frivilligsentralene skal tilby gratis lokaler må

kommunene stille gratis lokaler til disposisjon.
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Endringsforslag forskrifter  — ny ordlyd under disse å:

52 Virkeområde
Forskriften gjelder øremerkede Tilskudd Til frivilligsentraler

53  Hvem  kan søke
Frivilligsentraler som er organisert som egne enheter i Brønnøysundregistret

54 Beregning av Tilskudd (modell 1)
Alle frivilligsentraler som søker ordningen og oppfyller kravene i §7, mottar det samme
tilskuddet ved 100 % stilling daglig leder.

55 Forvaltning
Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningen på vegne av Kulturdepartementet og
betaler ut Tilskuddet direkte til den enkelte frivilligsentral etter Model 1.

56 Krav til søknaden
For  å  motta Tilskudd skal frivilligsentralen bekrefte at de oppfyller kravene  i  5  7.

57 Krav Til frivilligsentralen
For  å  kunne motta Tilskudd må frivilligsentralen:

a. drive virksomhet i samsvar med formålet i forskriftens 51, Tilpasset lokale

forutsetninger og behov
b. være organisert under en kommune, en frivillig organisasjon eller som egen

virksomhet/organisasjon i Brønnøysundregisteret
c. ha et styre, avholde årsmøte og ha egne vedtekter
d. ha eget regnskap og årsrapport
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e. ha Tilgang til  fysiske  lokaler  hvis mulig (denne bør egentlig strykes)
ha en daglig leder

g. ha en lokal finansiering Tilsvarende minst 40  %  av statstilskuddet frivilligsentralen
mottar etter denne forskriften

h. ha eget organisasjonsnummer
i. benytte ordet «frivilligsentral» i navnet

fh

5 8  Gratis utlån av frivilligsentralens lokaler
Frivilligsentraler' som har egne egnede lokaler skal gjøre disse tilgjengelig for gratis utlån
til andre frivillige organisasjoner så langt dette er praktisk mulig.

510 Rapport og regnskap
Frivilligsentralen skal rapportere om bruken av midler for det foregående årets innen
neste års søknadsfrist

§  11 Kontroll av bruk av midler
Lotteri— og stiftelsestilsynet kan foreta kontroll med bruken av tilskuddet. Frivillig-
sentralene plikter  a  medvirke til slik kontroll, herunder å gi relevante opplysninger mv.
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