Ny forskrift om tilskudd til frivilligsentraler
Høringsinnspill fra Skien kommune
Innledningsvis
Skien kommune har fire frivilligsentraler, hvorav én er kommunal og tre er registrerte som foreninger.
Den første frivilligsentralen kom på plass i 2009, og i løpet av 12 år har vi sett hvilken evne
frivilligsentralene har til å rekruttere frivillige og skape nye arenaer for frivillighet, i tillegg til å støtte opp
om og samarbeide med frivilligheten som allerede finnes. Frivilligsentralene utgjør en viktig ressurs for
Skiens befolkning.
Skien kommune støtter Kulturdepartementets mål om «å skape gode og forutsigbare rammevilkår for
frivilligsentralene slik at de kan stimulere til frivillig innsats, være åpne møteplasser for befolkningen og
være et bindeledd mellom kommunen og frivillig sektor.» Vi er glade for at departementet er ute etter å
finne en modell for tilskudd som skal legge til rette for gode og forutsigbare rammevilkår for
frivilligsentralene. Siden departementet peker på modell 1 og 4 som de mest hensiktsmessige modellene,
er det disse modellene vi behandler i denne høringsuttalelsen.
Vi vil i det følgende kommentere modell 1 og 4, og peke på hvilke konsekvenser dette får for
frivilligsentralene i Skien kommune.
Modell 1 – et fast beløp per frivilligsentral
Kommentar: Dette er en enkel og ubyråkratisk ordning som vil gi eksisterende frivilligsentraler
forutsigbarhet i sin videre drift. Slik sett er denne modellen i tråd med formålet om gode og forutsigbare
rammevilkår for frivilligsentralene. På den annen side vil disse rammevilkårene ikke oppleves som gode
og forutsigbare dersom det fører til press på ordningen. Ideelt sett burde nye frivilligsentraler generere
økte rammer, istedenfor å måtte ta av tilskuddene til de eksisterende frivilligsentralene.
Konsekvenser for frivilligsentralene i Skien kommune: Ingen endring – samme betingelser som før. Med
årets ramme tilsvarer dette et tilskudd på kr 1 760 000.
Modell 4 – minstesats pluss innbyggertilskudd
Kommentar: Denne ordningen sikrer at alle kommuner kan ha en frivilligsentral. Med
innbyggertilskuddet på toppen av minstesatsen, skal dette gi en likere fordeling av tilskudd per innbygger.
Denne modellen åpner også opp for større lokalt handlingsrom ved at kommunene selv kan gjøre
prioriteringer i fordelingen av midlene. Samtidig kan en slik ordning skape unødvendig konkurranse
mellom frivilligsentraler i samme kommune. En annen ulempe er at det er flere kommuner som vil
oppleve betydelige kutt i tilskuddet med modell 4 sammenlignet med dagens ordning. Dette legger et
press på allerede eksisterende frivilligsentraler i noen kommuner, også Skien.

Tlf: 35 58 10 00
skien.postmottak@skien.kommune.no
Post: Pb. 158, 3701 Skien
Besøk: H.Ibsensgt.2
Org. Nr.: 938 759 83

Konsekvenser for frivilligsentralene i Skien kommune: Ifølge våre beregninger, som baserer seg på en
minstesats på kr 360 000, vil vi få et samlet tilskudd på ca. kr 1 300 000. Dette er om lag 400 000 kr
lavere enn tilskuddet vi mottok i år. Utregningen forutsetter at innbyggertilskuddet beregnes etter Norges
totale innbyggertall. Dersom det skal trekkes fra innbyggertallet i de 43 kommunene som ikke har
frivilligsentral i dag, blir det samlede tilskuddet noe høyere.
Konklusjon
Skien kommune støtter modell 1 i høringsnotatet. Vi mener at denne modellen bringer oss nærmest målet
om å skape gode og forutsigbare rammevilkår for frivilligsentralene.
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