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Høringssvar fra Arendal kommune om forskrift for tilskudd til frivilligsentraler
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Det er fire frivilligsentraler i Arendal, som holder Iii i fire ulike områder av kommunen: Eydehavn,
Tromøya, Arendal sentrum (Tyholmen) og Hisøya. Kommunen er ikke eier, men tilskuddsgiver til a lle fire
sentraler. Hver sentral får nå et fast og likt beløp i årlig tilskudd fra KUD, mens det kommunale tilskuddet
er noe ulikt fordelt ut fra faktorer som størrelse, aktivitet , driftsutgifter t il lokaler mm.

Frivilligsentralene i Arendal er veletablerte og veldrevne, men ulike slik de skal være, ut fra de
forutsetninger og engasjement som finnes i området de holder til. De fire frivilligsentralene har en
samarbeidsavtale med kommunen og jobber utviklingsrettet og innovativt for å bidra t il å løse de
utfordringer og muligheter som kommunen har. De har for eksempel deltatt aktivt i prosessen med
kommuneplanens samfunnsdel, hvor sentralene har tatt en rolle i å mobilisere og fasililere
innbyggerdialogmøter underveis i planprosessen. De jobber også samskapende med frivillighet,
næringsliv, skoler, kulturliv og andre institusjoner i sine nærområder.

De to aktuelle modellene i forskrift for t ilskudd t il frivilligsentraler vil ha ulik konsekvens for Arendal
kommune og de fire frivilligsentralene våre. Modell 1 vil være tilnærmet lik dagens tilskuddsordning.
Modell 4 vil føre t il en drastisk nedgang i statlig overførte tilskuddsmidler. Bystyret har i Handlings- og
økonomiplan 2021-2024 vedtatt asette av t ilskuddsmidler til etablering av ytterligere en eller to
frivilligsentraler i Arendal fra 2023.Dersom modell 4 blir valgt vil det være lite sannsynlig at det blir mulig
å etablere f lere sentraler. Det mest dramatiske vil likevel være at med den pressede
kommuneøkonomien Arendal kommune har i årene fremover, vil det ikke være mulig aoppr etth olde fire
sentraler uten statlig f inansiering per sentral. Fremtidsbildet vil mest sannsynlig vaere asla sammen
frivilligsentralene Iii en stor sentral, med mindre mulighet til aj obbe direkte i nærområdet de holder til.

Det vil derfor være i Arendal kommunes interesse at modell 1 velges. Dersom modell 4 velges bør dette
først bli gjeldende fra 2023, slik at det blir mulig å gjennomføre en god omstilling. Arendal vil være en av
kommunene som rammes hardest av et slikt vedtak, med tanke på at vi har fire sentraler og
innbyggertall som ikke vil gi store utslag på tilskudd per innbygger.

Arendal kommune vil derfor presisere at Modell 1 vil være den foretrukne tilskuddsmodell, begrunnet i
konsekvensene for de fire veletablerte frivilligsentralene og kommunens samarbeid med disse.

Med hilsen

Linda Sætra
Enhetsleder

Brevet er godkj ent elektronisk.

Kont aktinform asjon: www.arendal.kommune .no
Postadresse: Postboks 123, 4891 GRIMSTAD
Besøksadresse: Sam Eydes plass 2, 4836 ARENDAL
Org.nr.: 94049302 1

Telefon: +47 37 01 30 00
E-post: postmottak@aren dal.kommune.no



Saksprotokoll

Høringssvar fra Arendal kommune om forskrift for tilskudd til
frivilligsentraler

A rkivsak-dok.
Saksbehandler

16/21893
Linda Sætra

Behandlet av
1 Komite for samfunnsutvikling
2 B st ret

Møtedato
21.10.2021
28. 10.202 1

Saknr
2 1/48
2 1/ 199

BR
o
r

Komite for samfunnsutvikling anbefaler enstemmig at Arendal bystyre fatter slikt
vedtak
Arendal bystyre ber kommuned irektøren utarbeide høringsuttalelse til Kulturdepartementet
om forskrift for t ilskudd til fr ivilligsentrale r. Her bør det argumenteres for Modell 1 som den
foretrukne tilskuddsmodell, begrunnet i konsekvensene for Arendal kommune og de fire
ve letablerte frivilligsentralene .

Dersom KUD vedtar å fordele t ilskudd etter Modell 4 ber bystyret om at det igangsettes en
prosess sammen med de f ire fr iv illigsentra lene for å komme frem til nye og bærekraft ige
drift smodeller.

Bystyret har behandlet saken i møte 28.10.2021 sak 21/199

Motebehandling
Habilitet:
Jens A ldo Carrizo-Nilsen (MDG) og Thore Karlsen (Have lista) st ilte spørsmål ved sin habilitet
og fratrådte . Det var dermed 37 representanter til stede til å vurdere spørsmålene.

Bakgrunn:
Jens A ldo Carrizo-Nilsen (MDG) sitter i styret i Hisøy fr iv illigsentral.
Thore Ka rlsen (Havelista) s itte r i styret i Tromøy f riv illigsentral.

Voterin habilitet:
Jens A ldo Carrizo-Nilsen (MDG) ble erklært inhabil j f . forvaltningsloven § 6, 1. ledd med 20
(12 Ap , 4 Sp , 2 KrF, 1 V , 1 Pp ) mot 17 (8 H, 4 Frp, 2 SV, 1 Rodt, 1 Dem, 1 Hp) stemmer.

T hore Karlsen (Havelista) ble erklært inhabil jf . forvaltningsloven § 6, 1. ledd med 19 (12 Ap,
3 Sp, 2 KrF , 1 FrP, 1 V) mot 18 (8 H, 3 FrP, 2 SV, 1 Radt, 1 Dem, 1 Hp, 1 Pp,1 Sp)
stemmer.

Saken ble deretter behandlet med 37 representanter t il stede .

Saksordfører: Roar Daniel Gundersen (H)
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Votering
Innstillingen fra komite for samfunnsutvikling ble enstemmig vedtatt med 37 stemmer.

Bystyrets vedtak
Arendal bystyre ber kommunedirektøren utarbeide høringsuttalelse til Kulturdepartementet
om forskrift for tilskudd til frivilligsentra ler. Her bør det argumenteres for Modell 1 som den
foretrukne tilskuddsmodell, begrunnet i konsekvensene for Arendal kommune og de f ire
veletablerte frivilligsentralene.

Dersom KUD vedtar å fordele tilskudd etter Modell 4 ber bystyret om at det igangsettes en
prosess sammen med de f ire f rivilligsentralene for å komme frem til nye og bere kraftige
driftsmodeller.
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