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FRIVILLIGSENTRAL

til frivilligsentraler

ønsker med dette å gi følgende innspill til høringen:
og
det som positivt at forskriften stiller tydelige krav til forutsigbarhet
samtidig som det legges til rette for lokale
for frivilligsentralene,
selvstendighet
tilpasninger.

Frøya frivilligsentral
Vi opplever

Valg av finansieringsmodell:
Freya frivilligsentral,

i Frøya

og også formannskapet

kommune

(se saksprotokoll),

1.
for oss, og også for veldig
som vil gi størst grad av forutsigbarhet
mange andre mindre kommuner. Vi mener at denne ordningen ivaretar Stortingets
intensjon, og er enkel og ubyråkratisk.
Modellen ivaretar ulikheter kommuner imellom med hensyn til behovene man har for en
å gå for modell

ønsker

Dette er den modellen

frivilligsentral.

Mindre kommuner

ivaretar også mulighetene

Modellen

er mer sårbare i forhold til tilbud til innbyggerne.
til å etablere frivilligsentraler.
for større bykommuner

Modell 4 vil kunne føre til kutt og nedbemanning
Ordningen

innebærer

En lik tildeling

i allerede eksisterende

også en mindre grad av forutsigbarhet

uavhengig

av størrelse

fiivilligsentraler.

i tildelinger.

ivaretar det faktum at det trengs 100% stilling enten

det er en liten eller en større kommune.
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Siw Aina Strømøy
Driftsleder Frøya frivilligse

Vedlegg:

15.11.21
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tral

fra formannskapsmøte

Besøksadresse

Telefon

Bankgiro

E-postadressc

Radhusgata

72 4b 32 00

4312.15.29999

pustmottae-ti'oyakommune.no

7260

Sistranda

tl/U

Strandheim
Elinkarpihskl
kultur og idrett
Virksomhetsleder

Saksprotokoll
Formannskapet
16.11.2021
201/21

Utvalg:
Møtedato:
Sak:
SAKSPROTOKOLL

-HØRING

Arkivsak:

- FORSKRIFT

FOR TILSKUDD
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TIL FRIVILLIGSENTRALER

Vedtak:
Formannskapet

i Frøya

kommune

går inn for modell

l i høringsnotatet.

Dette

er den ordningen

som er

mest lik dagens ordning.
Frivilligsentralen
skilles ut som eget ansvar under virksomheten
kultur og idrett fra 01.01.22.
Dette ivaretar den styrkingen av Frivilligsentralen
som selvstendig enhet som høringen legger opptil,
uavhengig av hvilken modell man velger.
Enstemmig.

Behandling:

Postadresse.

Besøksadresse
Rådhusgata 25

'I'elefon

7260 SISTRANDA

SISTRANDA

I'clciäks'

