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MELDING OM POLITISK VEDTAK - HØRING - FORSKRIFT FOR TILSKUDD 
TIL FRIVILLIGSENTRALER 
 
 
 
Fra møtet i Kommunestyret den 21.10.2021, sak nr.: 42/21.  
 
Det underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 
 
Folldal kommune mener at modell 1 er beste egnet for finansiering av frivilligsentraler.   
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Torill Tjeldnes 
Kommunedirektør 
 
 
Dette er et elektronisk godkjent dokument og sendes ut uten signatur. 
 
 
Vedlegg: - samlet saksfremstilling 
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SÆRUTSKRIFT 
 
 
Arkivsak: 21/628    
SAMLET SAKSFREMSTILLING - HØRING - FORSKRIFT FOR 
TILSKUDD TIL FRIVILLIGSENTRALER 
 
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
42/21 Kommunestyret       21.10.2021 
 
Vedlegg: 
1. HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT FOR TILSKUDD TIL 
FRIVILLIGSENTRALER, datert 11.08.2021 
 
Melding om vedtak sendes til: 
Kulturdepartementet Postboks 8030 DEP  0030 OSLO 
 
Andre dokumenter i saken: 
 
Saksopplysninger: 
Kulturdepartementet sendte 11. august ut høringsbrev – forskrift for tilskudd til 
frivilligsentraler. Høringsfrist er 12. november. I tråd med regjeringens frivillighetspolitiske 
målsetning skal den nye ordningen for tilskudd til frivilligsentraler være enkel, effektiv og gi 
rom for lokale prioriteringer. I den nye forskriften beholder kommunen mye av ansvaret for 
forvaltning av tilskuddet til frivilligsentraler, men i tråd med Stortingets vedtak nr 724 17 juni 
2020 øremerkes tilskuddet til frivilligsentraler.  
 
Stortinget ber regjeringen sørge for at finansieringen av frivilligsentraler overføres til et 
øremerket tilskudd på Kulturdepartementets budsjett fra 2021 for å sikre finansiering til 
frivilligsentralen i både store og små kommuner.  
 
Med dette vedtaket gikk Stortinget bort fra planen om at tilskuddet skulle innlemmes i 
innbyggertilskuddet. I 2021 ble tilskuddet fordelt etter samme nøkkel som i 
overgangsordningen fra 2017, og øremerket frivilligsentraler. Fra 2022 skal midlene fordeles 
etter den nye ordningen.  
 
Kulturdepartementet ønsker å styrke frivilligsentralenes særegne posisjon. Dette gjøres ved å 
videreføre og tydeliggjøre en del formalkrav til frivillighetens organisering. 
Kulturdepartementet viderefører kravene fra ordningen slik den var før 2017 om at 
frivilligsentralene må ha et styre, avholde årsmøte og ha egne vedtekter.  
 
I forslaget til forskrifter vil det uavhengig av organisasjonstilknytning være et krav om egen 
organisasjon i Enhetsregisteret. For å sikre at frivilligsentralen møter lokale behov og lykkes 
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som bindeledd mellom kommunen og frivillig sektor bør de være en sentral del av kommunens 
helhetlige frivilligpolitikk. Kulturdepartementet foreslår derfor å beholde kommunene som 
søker. På denne måten mener man å bygge ned byråkratiet i og med at sentralen kun trenger å 
forholde seg til kommunen.   
 
Som det fremgår av høringsnotatet, er det vurdert 4 forskjellige modeller for finansiering.  
Modell 1. Et fast beløp pr frivilligsentral.  
Modell 2. Tilskudd etter innbyggertall 
Modell 3. Minstesats til alle kommuner med minst en frivilligsentral 
Modell 4. Minstesats til alle kommuner med minst en frivilligsentral. Resten av rammen 
fordeles likt etter innbyggertall.  
 
Saksvurdering: 
For Folldal kommune og vår frivilligsentral vil det ikke gjøre så stor forskjell om man velger 
modell 1 eller 4. Nettverket av frivilligsentraler i Østerdalen og styret i Frivilligsentralen i 
Folldal har gjort en vurdering på saken. De anbefaler at man gir sin tilslutning til modell 1. De 
vurderer at det er den beste modellen for små kommuner.  
 
Kommunestyret i Folldal vedtok den 05.11.20 at: Folldal kommune overtar ikke det juridiske 
ansvaret for Frivilligsentralen nå. Det utarbeides en samarbeidsavtale mellom Folldal 
kommune og Folldal frivilligsentral som legges fram for kommunestyret.  
Samarbeidsavtalen ble vedtatt i kommunestyret den 18.03.21. Både modell 1 og 4 samsvarer 
godt med inngått samarbeidsavtale.  
 
Kommunedirektøren velger å vektlegge det nettverket av frivilligsentraler i Østerdalen og 
Folldal Frivilligsentral mener er det beste alternativet, og vil derfor anbefale at kommunestyret 
gir sin tilslutning til alternativ 1.  
 
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø: 
Ingen direkte konsekvenser.  
 
Innstilling: 
Folldal kommune mener at modell 1 er beste egnet for finansiering av frivilligsentraler.   
 
Behandling i Kommunestyret 21.10.2021: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak i Kommunestyret 21.10.2021: 
Folldal kommune mener at modell 1 er beste egnet for finansiering av frivilligsentraler.   
 


