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Høringsuttale - forskrift for tilskudd til frivilligsentraler
Rindal kommune gir følgende uttale til høringsnotatet «Ny forskrift om tilskudd til frivilligsentraler»:
Når det gjelder modellene for tildeling av tilskuddet til frivilligsentraler mener Rindal kommune at
modell 4 i høringsnotatet er å foretrekke. Dette med bakgrunn i at det gjennom ett fast grunntilskudd,
samt ett ekstra tilskudd basert på innbyggerantall, gir en bedre fordeling av det totale tilskuddet pr
innbygger. Hvis det blir økning i dagens totale bevilgning til frivilligsentraler må dette fordeles slik at
grunntilskuddet øker på lik linje med tilskuddet pr. innbygger.
Vi ser utfordringer ift §8 og kravet om at frivilligsentralens lokaler skal gjøres tilgjengelig for alle
organisasjoner vederlagsfritt. I tilfeller hvor Frivilligsentralene selv leier, eller er i stor sambruk med
andre aktiviteter og brukere (som for eksempel i kulturhus og aktivitetssentre), kan dette bli vanskelig å
etterfølge da drifta ofte baserer seg på utleie av lokaler til alle typer målgrupper. Vi ønsker derfor at
dette punktet tas bort, og at § 7.e. kan endres til «…må frivilligsentralen ha tilgang til fysiske lokaler
vederlagsfritt» slik at frivilligsentralens eget behov for lokaler da dekkes.
Vi mener også at § 7, pkt c. med krav om eget styre, årsmøte og vedtekter bør vurderes tatt bort –
spesielt gjelder dette kommunale frivilligsentraler hvor rammer for både økonomi, oppgaver, personale
m.m. vil bli besluttet hos andre kommunale organ. Et eget styre for frivilligsentralene vil derfor ha
begrenset mulighet for å ta sentrale avgjørelser på drifta, og faren for å bli ett «sandpåstrøingsorgan» er
til stede. En god kontakt med frivilligheten og samarbeidspartnere kan løses gjennom kontaktutvalg,
frivillighetsråd eller på andre måter som er tilpasset lokale forhold.
Hvis modell 1 blir valgt må det settes tak på antall frivilligsentraler i hver kommune.
Med hilsen
Morten Møller
Leder
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