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Høringssvar fra Porsgrunn kommune - ny forskrift for tilskudd til frivilligsentraler   
 
Porsgrunn kommune takker for et godt utarbeidet høringsnotat fra Kulturdepartementet (KUD). Det er to 
sentraler som mottar tilskudd fra denne ordningen i vår kommune; Porsgrunn Frivilligsentral som er 
organisert i kommunalt eie og drift, og Herøya Nærmiljøsentral (HNS) som er en frivillig organisasjon.  
 
Høringssvaret er utarbeidet av kommunen ved Virksomhet for kultur og idrett, hvor Frivillighetssentralen 
har organisatorisk tilhørighet, i samarbeid med daglig leder for Porsgrunn Frivilligsentral. 
 
Som en del av arbeidet med vårt høringssvar har vi vært i dialog med HNS. De vurderer om de skal 
sende inn et eget høringssvar. 
 
 
Porsgrunn kommune ønsker å komme med uttalelser til følgende punkt: 

1. Tildelingsmodell 
2. Innspill til kravene (paragrafene)  

 
 
Ad 1 Tildelingsmodell 
Tildelingsmodell 1 foretrekkes da det gir en ubyråkratisk og forutsigbar ordning som har fungert godt og 
som ivaretar Stortingets intensjon.  
Med denne modellen kan etablerte tilbud og aktiviteter fortsette. Den ivaretar også det faktum at det er 
flere ting som spiller inn på behovet for frivilligsentraler – demografi, andre tilbud lokalt, fattigdom 
problematikk m.m. Gjennom modellen gis det et større handlingsrom lokalt. 
 
Men tildelingsmodell 4 vurderes også hensiktsmessig for Porsgrunn kommune. Den gir stor fleksibilitet 
med hensyn til å organisere sentralene på ulike måter, og det kan legges til rette for større fagmiljø. 
Dette vil ivareta ulikhetene i vårt langstrakte land som har ulik befolkningstett het m. m. Slik vi vurderer 
de økonomiske konsekvensene i tildelingsmodell 1 og 4 vil det for Porsgrunn kommune ikke utgjøre stor 
forskjell i selve tilskuddet.  
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Ad innspill til kravene (paragrafene) 
Paragraf 7c -  Krav til frivilligsentralen  
Justering av teksten: 
ha et styre, avholde årsmøte og ha egne vedtekter endres til anbefales/oppfordres til  
 
Begrunnelse:  
Det er ikke ønskelig eller hensiktsmessig med krav til styre. Særlig ikke for kommunalt organiserte 
frivilligsentraler. En gjeninnføring av kravet om et styre blir et steg tilbake i forhold til den ordning som 
har vært gjeldene fra 2016 og frem til i dag hvor man frafalt dette kravet. I denne perioden har man hatt 
dette som en anbefaling, noe som har fungert godt slik vi ser det, og som har gitt god mulighet for lokal 
tilpasning og fleksibilitet.  Etter frafallet om krav til styre har Porsgrunn Frivilligsentral, etter de erfaringer 
vi har gjort oss, fungert på en god måte. En kommunalt eid og driftet Frivilligsentral styres gjennom 
ordinære kommunale strukturer og styringslinjer. Frivilligsentralens leder utrykker at sentralen er 
selvstendig og har en fri rolle. Den blir ikke pålagt kommunale oppgaver som er i strid med 
retningslinjene for en frivilligsentral. 
 
Det er en kjensgjerning at mange lag og organisasjoner sliter med å få folk til å ta på seg aktive 
styreverv i egen organisasjon. Det er også arbeidskrevende for daglig leder av Frivilligsentralen å 
«administrere» et styre. Denne tiden er det mer hensiktsmessig å bruke på å «produsere frivillighet», 
tilrettelegge aktiviteter og rekruttere frivillige. Daglig leders referansebakgrunn med ulike styrer opp 
gjennom årene siden 1996 sammenlignet med de siste 5 årene uten styre, gir han bakgrunn for å 
uttrykke dette. Slik det har vært organisert i Porsgrunn, uten et styre siden 2017, har dette fungert godt 
med effektivt og kort beslutningsvei, god kommunikasjon, fri rolle og god ivaretagelse fra kommunens 
ansvarlige virksomhet (Virksomhet for kultur og idrett). 
 
Hva gjelder kravet om vedtekter bør det foreligge felles formålsbeskrivelse for Frivilligsentralene. 
Hvorvidt det nedfelles i egne vedtekter for den enkelte Frivilligsentral, eller innlemmes i forutsetningen 
for tildeling av tilskudd spiller ingen rolle. Men det anses formålstjenlig at hensikten med 
Frivillighetssentralene synliggjøres.  
 
Paragraf 7f – ha en daglig leder 
Det stilles ikke lenger krav om daglig leder i 100% stilling. Vi tenker at det bør stilles krav om daglig leder 
i minimum 50% stilling. 
 
Begrunnelse 
Dette med henvisning til paragraf 1 Formål: Frivilligsentralene skal stimulere til frivillig innsats, være 
åpne møteplasser, og et bindeledd mellom kommunen og frivillig sektor. 
Frivilligheten og de frivillige skal organiseres og koordineres, og det forutsetter en ressurs i form av en 
daglig leder som står for den daglige driften. 
 
Paragraf 7i: - benytte ordet «frivilligsentral» eller likelydende i frivilligsentralens navn 
Vi ser det som ryddig at alle aktører som mottar tilskudd fra denne ordningen bruker en felles 
benevnelse.  
 
Begrunnelse: 
Dette vil gjøre det lettere å fronte sentralene sitt arbeid både lokalt og nasjonalt med gjenkjennelighet og 
felles identitet. 
 
Paragraf 8 – Gratis utlån av frivilligsentrales lokaler 
Justering av teksten: 
Frivilligsentralenes lokaler skal gjøres tilgjengelig for gratis utlån endre til skal tilstrebes  
 
Begrunnelse 
Det er store ulike knyttet til frivilligsentralene sine lokaler.  Noen eier egne lokaler som det er knyttet 
store utgifter til, og som finansieres gjennom utleie, andre sentraler leier av kommunen eller private, og 
noen har lokaler som også fungerer som kontorer. Veldig mange har lokaler som de låner ut gratis (som 
Porsgrunn Frivilligsentral), noen har svært lave satser for lag og foreninger, men tar mer for privat utleie. 
Det kan også slå uheldig ut at med gratis leie dersom andre frivillige organisasjoner som leier ut sine hus 
tar en leie. Dette viser at bruken av frivilligsentralene sine lokaler bør avgjøres utfra lokale forutsetninger. 
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Vi gir ellers vår fulle tilslutning til de øvrige punkter og krav i høringsnotatet. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Målfrid Hålimoen 
Avdelingsleder 
    
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
 
 
 
 
 
 


