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Kommunestyret behandlet i møte 21.10.2021 sak 48/21
Følgende vedtak ble fattet:
Os kommune er tilfreds med at Kulturdepartementet viderefører en ordning med øremerkede
midler til frivilligsentraler i kommunene.
Os kommune anbefaler at finansieringsmodell 4 vedtas, men at innbyggertallet for
fastsettelse av minstesats endres fra 5000 innbyggere til 2000 innbyggere.
Det må arbeides politisk overfor sentrale myndigheter for å øke rammen til
frivillighetssentraler
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for endret saksutfall.
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Utvalg

Kommunestyret

Møtedato

21.10.2021

Vedlegg:
Høringsuttalelse fra styret i Os frivilligsentral
Høringsuttalelse fra Os eldreråd
Andre dokumenter i saken:
11.08.2021 21/3571 HØRING - FORSKRIFT FOR TILSKUDD TIL
FRIVILLIGSENTRALER
20.08.2021 OBS - RETTELSE AV FORMULERING I HØRINGSNOTAT. 21/3571
HØRING - FORSKRIFT FOR TILSKUDD TIL FRIVILLIGSENTRALER.
13.09.2021 HØRINGSUTTALELSE - NY FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL
FRIVILLIGSENTRALER.
Saksopplysninger:
Kulturdepartementet har invitert til høring angående forskrift om tilskudd til
frivilligsentraler.
Departementet har utredet og vurdert flere modeller for fordeling av tilskuddet, og
oppsummert dette i fire modeller. De har vurdert modell 1 og 4 som mest
hensiktsmessige, og derfor er bare disse to modellene presentert her. Departementet
ønsker innspill på hvilken modell som høringsinstansene mener er best egnet.
Beregninger av tilskudd, modell 1:
Alle kommuner som søker ordningen og oppfyller kravene i §7 mottar et tilskudd
basert på antallet frivilligsentraler i kommunen. Kravene til sentralen i §7 er:
a. drive virksomhet i samsvar med formålet i forskriftens § 1, tilpasset lokale
forutsetninger og behov
b. være organisert under og driftes av en kommune, en eller flere virksomheter
registrert i frivillighetsregisteret og/eller et samvirkeforetak der samtlige
medlemmer er kommuner og/eller virksomheter registrert i frivillighetsregisteret
c. ha et styre, avholde årsmøte og ha egne vedtekter.
d. ha eget regnskap og årsrapport
e. ha tilgang på fysiske lokaler
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f. ha en daglig leder
g. ha lokal finansiering tilsvarende minst 40% av frivilligsentralens totale
driftsbudsjett
h. ha et eget organisasjonsnummer
benytte ordet "frivilligsentral" eller likelydende i frivilligsentralens navn
Beregning av tilskudd, modell 4:
Alle kommuner som søker ordningen og oppfyller kravene i § 7 mottar en minstesats
som skal bidra til drift av én frivilligsentral.
De gjenstående midlene fordeles etter innbyggertallet per 1. januar i søknadsåret i
kommunene som har søkt ordningen.
Saksvurdering:
Os kommune er tilfreds med at Kulturdepartementet viderefører en ordning med
øremerkede midler til frivilligsentraler i kommunene. Det er også positivt at
frivilligsentralens sentrale rolle som bindeledd mellom kommune og frivillig sektor er
tydeliggjort, at det legges overordnede føringer for driften samtidig som det gis frihet
til organisering ut fra lokale forutsetninger.
Vurdering av modellene:
Modell 1 – med et fast beløp pr frivilligsentral er enkel, forutsigbar og ubyråkratisk.
Med dagens bevilgning gir det i overkant av 430 000 kr pr frivilligsentral, i tillegg til 40
prosent lokal finansiering. Blir det etablert flere frivilligsentraler kan dette bety
reduserte overføringer dersom en ikke setter som forutsetning at den totale ramma
utvides.
En slik modell sikrer at alle eksisterende frivilligsentraler fortsatt kan regne med
tilskudd til videre drift. Samtidig vil det fortsatt være store forskjeller mellom
kommuner. Denne modellen er innretta slik at tilskudd til nye frivilligsentraler enten
må resultere i lavere tilskudd til alle, eller at rammen må økes tilsvarende. En slik
mekanisme kan føre til press på ordningen. Dersom denne modellen velges, bør det
utformes en bestemmelse i forskrift som regulerer antall frivilligsentraler pr kommune,
basert på folketall. Videre bør ramma utvides slik at dagens nivå på statlig overføring
pr frivilligsentral ligger fast.
Modell 4 innebærer en større endring enn modell 1, men gir en likere fordeling og
økt lokalt handlingsrom. Modellen er basert på en minstesats til alle kommuner med
minst én frivilligsentral. Minstesatsen skal dekke utgifter til én sentral, sammen med
lokal finansiering, og være på omtrent samme nivå som tidligere tilskudd pr
frivilligsentral. Resten av rammen fordeles likt etter innbyggerantall, men tilskuddet
øremerkes frivilligsentralen(e). En slik fordeling gir en mer lik fordeling av tilskudd pr
innbygger, men sikrer fremdeles et tilbud om frivilligsentral i alle kommuner. I denne
modellen anbefaler Kulturdepartementet at minstesatsen settes noe lavere enn
tilskuddet pr frivilligsentral i dag, ettersom det i tillegg kommer et tilskudd per
innbygger. Kulturdepartementet foreslår at minstesatsen settes slik at en kommune
med 5000 innbyggere får det samme i statstilskudd i den nye ordningen som en
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kommune får for en frivilligsentral i 2021. For Os kommunes vedkommende vil dette
bety et noe lavere tilskudd enn inneværende år.
Os kommune anbefaler modell 4 under forutsetning av at forskriften utformes slik at
kommuner med 2000 innbyggere får det samme statstilskuddet som inneværende år.
Små kommuner har spesielle utfordringer som bør tilgodeses gjennom at
minstesatsen settes utfra et innbyggertall på 2000. Os kommune ber om at
innbyggertallet for å sette minstesatsen endres fra 5000 innbyggere til 2000
innbyggere.

Innstilling:

Os kommune er tilfreds med at Kulturdepartementet viderefører en ordning med
øremerkede midler til frivilligsentraler i kommunene.
Os kommune anbefaler at finansieringsmodell 4 vedtas, men at innbyggertallet for
fastsettelse av minstesats endres fra 5000 innbyggere til 2000 innbyggere.
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 21.10.2021 sak 48/21
Tillegg fra Arne Horten , AP :
Det må arbeides politisk overfor sentrale myndigheter for å øke rammen til
frivillighetssentraler
Innstillingen vedtas enstemmig med tilleggsforslaget (15-0).
Vedtak:
Os kommune er tilfreds med at Kulturdepartementet viderefører en ordning med
øremerkede midler til frivilligsentraler i kommunene.
Os kommune anbefaler at finansieringsmodell 4 vedtas, men at innbyggertallet for
fastsettelse av minstesats endres fra 5000 innbyggere til 2000 innbyggere.
Det må arbeides politisk overfor sentrale myndigheter for å øke rammen til
frivillighetssentraler

