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Kulturdepartementet 
 
 
Høringssvar – Ny forskrift om tilskudd til frivilligsentraler  
  

Vi viser til høringsnotat fra Kulturdepartementet datert 12.08.21, oppdatert 20.08.21. I vårt 
høringssvar vil vi knytte våre kommentarer til § 4 og § 7 i forskriften. 

§4 Beregning av tilskudd 

Styret for Foreningen Fornebupiloten anbefaler modell 4 i høringsnotatet som den beste, mest 
forutsigbare og mest rettferdige tilskuddsordningen, både for små og store kommuner.  

En forutsetning for å innføre modell 4 er etter vår mening at ingen kommuner kommer dårligere ut 
enn i dagens modell (fast årlig tilskudd på kr. 440.000 til hver frivilligsentral i 2021).   

Det foreslåtte grunntilskuddet på kr. 350.000 bør økes noe. Med et grunnbeløp til hver sentral på kr. 
420.000 vil ingen kommuner komme dårligere ut enn med dagens ordning. Nivå på fremtidig 
tilskudd per kommune vil, uavhengig av modell, avhenge av den totale rammen for ordningen, som 
igjen er et politisk spørsmål som fastsettes i årlige budsjettbehandlinger.  
 

Modell 4 forutsetter at kommunene har en politikk og virkemidler for frivillig sektor, inkl. 
frivilligsentralene. Modellen fremstår som langt mer forutsigbar og mindre byråkratisk enn modell 1. 
I modell 1 er det en stor økonomisk og administrativ usikkerhet knyttet hvordan etablering av nye 
frivilligsentraler vil påvirke grunnbeløpet til hver enhet. I modell 4 vil denne usikkerheten være 
lavere, og begrenses til mulig etablering av nye sentraler i kommuner som i dag ikke har en 
frivilligsentral.  

I modell 4 er det ikke – som i dagens modell 1 – nødvendig for større kommuner å opprette flere 
frivilligsentraler med hver sin daglige leder i 100% stilling for å oppnå et høyere statlig tilskudd til 
styrking av frivillighetsarbeidet. Etter vår mening er det ikke et mål i seg selv å opprette flest mulig 
sentraler, men heller utvikle faglig sterke og godt styrte enheter. Modell 4 styrker muligheten til 
sterkere fagmiljø, som vi anser som nødvendig for gode framtidige tilbud. Dette er ikke 
nødvendigvis videreføring av dagens praksis, men modellen legger til rette for å utvikle tilbudene i 
tråd med samfunnsutviklingen. En slik modell vil også kunne gi rom for ressurser til prosjekter og 
prosjektledelse knyttet til utviklingsarbeid. I modell 4 vil en større andel av tilskuddet gå til å styrke 
tilrettelegging for frivillig sektor, uten krav om å opprette nye organisasjoner.  
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§ 7 Krav til frivilligsentralen 
 
Forslaget punkt a) til h) er helt i tråd med både strategier og drift av vår egen organisasjon, og vi gir 
punktene vår støtte.  
Når det gjelder pkt. c) så er det klart at virksomheten må ha et styre, avholde årsmøte og ha egne 
vedtekter. Videre vil vi understreke betydningen av å ha et strategisk og kompetent styre med tydelig 
rolleforståelse og god økonomistyring. Styret må også være bevisst sin rolle som arbeidsgiver. 
 
Mht. pkt. i) så etablerte vi oss som frivilligsentral med navnet Fornebupiloten for 4 år siden. Det er 
vår merkevare som vi har bygget vårt arbeid rundt. Innbyggerne har gitt det god respons. Det er også 
et navn som knytter oss til Fornebu sin historie som flyplass og navnet sier også at vi ønsker å ligge i 
forkant. Endring av navn vil dessuten få økonomiske konsekvenser for oss, som vi ikke har 
finansiering til. Vi ønsker derfor ikke at ordet «frivilligsentral» eller likelydende skal inn i navnet. 
Samtidig mener vi at begrepet kan finnes igjen i en formulering i vedtektene, som må være en enkel 
måte å løse det på. 
 
Fornebupiloten har i alle år arbeidet innenfor gjeldende rammer for frivilligsentraler.  
I våre vedtekter er formålet formulert slik: 
Fornebupiloten skal være møteplass, katalysator og ressurs for enkeltmennesker, frivillige  
organisasjoner, aktiviteter, det offentlige og skal utvikles av medlemmene. Fornebupiloten  
skal være åpen for alle uavhengig av alder, livssyn, politikk og yrkesinteresser på området. 
 
Videre skriver vi i vår strategiplan: 
Fornebupiloten er en ideell organisasjon for Fornebus beboere og skal bidra med å skape  
trivsel og aktiv deltagelse på Fornebu mens samfunnet utvikles. Organisasjonen skal skape  
attraktive alderstilpassede tilbud for bredt anlagte aktiviteter i samarbeid med beboere,  
kommune og næringsliv. 
 
I de årene vi har vært i drift har vi hatt et økende engasjement blant stadig flere innbyggere som 
bosetter seg i landets største transformasjonsprosjekt. Det motiverer oss til fortsatt innsats. 
 
 
Fornebu, 3.november 2021 
 
Vennlig hilsen 
 
Holger Gulbrandsen, sign 
Styreleder          Ingrid Brattset, sign 
Fornebupiloten          Daglig leder 

Fornebupiloten 
Tlf. 97954934 
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