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Saksopplysninger: 
Kulturdepartementet har sendt forslag til ny forskrift om tildeling av tilskudd til frivilligsentraler 
på høring. Hensikten med forskriften er å tydeliggjøre hva tilskuddet er ment å støtte opp om, 
og å skape gode og forutsigbare rammevilkår for frivilligsentraler slik at de kan stimulere til 
frivillig innsats.  
 
I forslaget blir det presentert fire forskjellige modeller for tildeling, men det er modell 1 og 
modell 4 departementet ber kommunen ta stilling til.  
 
Modell 1 har en fordeling av tilskudd som dagens ordning. Alle kommunene får et 

grunntilskudd på i overkant av kr 430.000 per sentral, forutsett at den enkelte sentral har 
40% lokal finansiering. Lokal finansiering kan enten være i form av tilskudd fra kommunen, 
eller midler som sentralene frembringer selv. Kommunen mottar tilskuddet for alle sentralene 
i kommunen, og plikter å utbetale ut tilskuddet i sin helhet til sentralene.  
 
Modell 1 vil i stor grad videreføre tilskuddet slik det har fungert tidligere. En slik fordeling er 
ubyråkratisk og vil gi forutsigbarhet til de eksisterende frivilligsentralene som kan fortsette sin 
drift som tidligere. Ulempen med denne ordningen er at dersom det etableres nye 
frivilligsentraler både lokalt og nasjonalt, er det stor sannsynlighet for at satsen per 
frivilligsentral må settes ned. Kommunaldepartementet mener at ved bruk av modell 1 bør 
det vurderes om det skal settes et tak for hvor mange frivilligsentraler en kommune skal få 
tilskudd til, basert på innbyggertall. Denne modellen anses også urettferdig, da kommuner 
med flest frivilligsentraler per innbygger får et tilskudd som er 159 ganger høyere enn 
kommuner med færrest frivilligsentraler per innbygger.  
 
Sør-Aurdal kommune har pr i dag 2 sentraler og med dagens ordning mottar vi tilskudd for 2 
sentraler.  
 
Modell 4 gir en minstesats til alle kommuner med minst èn frivilligsentral. Minstesatsen skal 

dekke utgifter til èn sentral, sammen med lokal finansiering, og være på omtrent samme nivå 
som tidligere tilskudd per frivilligsentral. Resten av rammen fordeles likt etter innbyggerantall, 
men tilskuddet øremerkes frivilligsentralene (e).  
 



I modell 4 anbefaler Kulturdepartemente at minstesatsen settes noe lavere enn tilskuddet per 
frivilligsentral i dag, ettersom det i tillegg kommer et tilskudd per innbygger. 
Kulturdepartementet foreslår at minstesatsen settes alik at en kommune med 5000 
innbyggere får det samme i statstilskudd i den nye ordningen som en kommune får for en 
frivilligsentral i 2021. I praksis betyr dette at den minste kommunen i ordningen med omkring 
500 innbyggere vil få ca kr 360.000 i statstilskudd, som er ca kr 40.000 mindre enn 
minstestatsen i 2021. Dette vil da si at Sør-Aurdal vil få mindre statstilskudd med denne 
ordningen enn hva vi får pr sentral i 2021.  
 
 Vurdering: 
Sør-Aurdal kommune har i dag registrert to sentraler, der det er mye aktivitet og 
engasjement. For kommunen er det viktig at det er forutsigbarhet i forhold til de økonomiske 
føringene. Modell 1 vil gi kommunen et større forutsigbarhet enn modell 4.  
 
Modell 1 vil også kunne gi frivilligsentralen en høyere tilskuddsramme, under forutsetning av 
fortsatt 2 sentraler. Sør-Aurdal kommune er en liten kommune i antall innbyggere, men har et 
forholdsvis stort i areal. Ved å kun ha en sentral vil det være vanskeligere å kunne gi tilbud i 
hele kommunen.  
 
Kommunedirektøren sin vudering er at det er Modell 1 som vil være best for Sør-Aurdal. 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Den vedlagte uttalelsen til «Ny forskrift om tilskudd til frivilligsentraler» blir oversendt til 
Kulturdepartementet som høringsinnspill fra Sør-Aurdal kommune.  
 
 
 
Kommunestyret 11.11.2021: 
 
Behandling: 

Som forslag. Enstemmig. 
 
KS- 056/21 Vedtak: 

 
Den vedlagte uttalelsen til «Ny forskrift om tilskudd til frivilligsentraler» blir oversendt til 
Kulturdepartementet som høringsinnspill fra Sør-Aurdal kommune.  
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