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Høringssvar - forskrift for tilskudd til frivilligsentraler Lillestrøm kommune  
 
Lillestrøm kommune ønsker å takke for en grundig gjennomgang av frivilligsentralenes rolle, betydning 

og rammevilkår. Dette tilsvaret er fra Lillestrøm kommunes administrasjon og de to kommunale 

frivilligsentralene.  

Det oppfattes at hensikten med forskriften er å tydeliggjøre hva tilskuddet skal benyttes til, å skape gode 

og forutsigbare rammevilkår for frivilligsentraler slik at de kan stimulere til frivillig engasjement og bidra til 

meningsfylte møteplasser. Videre oppfattes det at forskriftens intensjon er økt lokalt handlingsrom og gi 

mer ansvar til kommunene i tilretteleggingen av frivilligsentralenes arbeid.  

Frivilligpolitikken i Lillestrøm kommune skal legge til rette for at frivilligsentralene for gode forutsetninger 

for å skape flere attraktive møteplasser på tvers av lag og foreninger. Frivilligsentralene er trivsel og 

utvikling for frivillige, ivareta og øke kontakte mellom frivilligheten og kommunen. Frivilligsentralene skal 

også bistå frivilligheten, lag og foreninger, med å søke eksterne eller interne midler, samt rekruttering og 

avholde arrangement.  

Frivilligsentralene tilknyttet Lillestrøm kommune foretrekker forskriftens modell 1. Denne modellen kan 

bidra til forutsigbare økonomiske rammevilkår, samt gir mulighet for å opprette flere frivilligsentraler, 

dersom det er lokale behov. Modell 1, slik vi forstår det, gir forutsigbare handlingsrom i kommunale 

beslutningsprosesser med en 40% egenandel som minimum.  

Det fremheves at tilskuddet som tildeles bør være et øremerket tilskudd. Dette medfører en 

forutsigbarhet på at tilskuddsmidlene som tildeles fra nasjonalt hold fordeles direkte til kommunens 

kommunale og private frivilligsentraler. Det vil også forenkle administrasjonens budsjettmessige arbeid.  

I høringsforslaget angir ikke finansieringsmodellen eksakte kronebeløp på tilskuddsrammen nasjonalt 

eller lokalt. Derfor kan modell 1 oppleves som negativ, hvis det etableres nye frivilligsentraler som 

medfører at tilskuddet pr. frivilligsentral reduseres. Lillestrøm kommunes ønsker å påvirke til at flere nye 
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frivilligsentraler medfører en økt statlig tilskuddsramme. Det bør også være kommunens vurderinger av 

lokalt behov som er førende når nye frivilligsentraler opprettes.   

§7e er særlig knyttet til §8 som kan binde Frivilligsentralen opp til et bestemt lokale. Dersom dette 

punktet er knyttet til kontorfasiliteter støttes dette. Hvis det derimot gjelder at Frivilligsentralen kun kan ha 

aktiviteter i egne lokaler, ønskes det fleksibilitet. Lillestrøm kommune har aktive møteplasser i de fleste 

deler av kommunen, som enten er eid av lag og foreninger, stiftelser eller kommunen. I Lillestrøm 

kommune er det et førende prinsipp om at frivilligheten hovedsakelig har muligheter til å bruke 

kommunale lokalene og utstyret vederlagsfritt.  

Rapporteringskrav til bruken av det øremerkede tilskuddet er ikke beskrevet godt nok. Dersom 

rapporteringen er på kommunalt nivå for hele tilskuddsrammen, og ikke hver enkelt frivilligsentral i en 

kommune, betyr dette at kommunen leverer en samlet revisorattestasjon. Dette medfører mindre 

belastning på frivilligsentralene, da årlig rapportbehov blir lokalt, gjennom årsmelding, handlingsplan og 

årsregnskap. En fast tildeling av tilskuddsmidler gjennom den ordinære statlige overføringen slik som 

tidligere har vært budsjettmessig ryddigere og enklere å håndtere for administrasjonen.   

§7 foreslås det formelle møte og årsmøter for at frivilligheten skal sikres påvirkningsmulighet på 

Frivilligsentralen. Dette er i tråd med de vedtektene som er vedtatt for frivilligsentralene i Lillestrøm 

kommune. I de kommunale frivilligsentralene er styret rådgivende. Dog ikke utover det økonomiske 

handlingsrommet som er vedtatt av kommunestyret.  

Det foreslås i forskriften at Frivilligsentralene skilles ut fra moderorganisasjonen, som en selvstendig 

enhet. Løsninger for dette punktet bør utredes bedre. Det er ikke nevnt løsninger som bidrar til at 

kommunale frivilligsentraler, fortsatt er kommunale.  

Det foreslås opprettelse av daglig leder tittel på Frivilligsentralene, dette støttes. Dette eksisterer allerede 

i Lillestrøm kommune. Frivilligsentralene har en dedikert leder, som bidrar i tråd med frivilligsentralenes 

intensjon, med særlig vekt på samarbeid på tvers og tilrettelegging. Det er ikke nevnt stillingsprosent i 

forskriften, men det foreslås at dette gjøres.  

Alt i alt vurderes det slik at modell 1 er til det beste for de kommunale frivilligsentralene i Lillestrøm 

kommune.  
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