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NY FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGSENTRALER: HØRINGSUTTALELSE  
Vedlegg: 
Kulturdepartementet: Høringsnotat – Ny forskrift om tilskudd til frivilligsentraler datert 
12.08.2021, oppdatert 20.08.2021 inkl utkast til forskrift. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren (KD) har gått gjennom og støtter departementets vurderinger. I valget 
mellom fire modeller for tildeling av tilskudd, rår KD kommunestyret til å støtte modell 4. 
Denne modellen innebærer en minstesats til alle kommuner med minst en frivilligsentral. 
Resterende midler fordeles likt etter innbyggerantall. Dette er en øremerket 
tilskuddsordning som forutsetter lokal medfinansiering.  
 
Saksutredning: 
Bakgrunn 
Kulturdepartementet sendte den 12.08. høringsnotat om ny forskrift om tilskudd til 
frivilligsentraler. Høringsnotatet ble oppdatert 20.08.2021. Høringsnotatet og forslag til ny 
forskrift er i sin helhet lagt ved som vedlegg til saken. 
 
I Meld.St.10 (2018 – 2019) Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig slår regjeringen 
fast at frivillighetens selvstendighet er et grunnleggende prinsipp i frivilligpolitikken. Staten 
skal ikke styre frivilligheten, men legge til rette for aktivitet. For å få til det, har regjeringen 
satt fire mål for den statlige frivillighetspolitikken: 
1. Bred deltakelse: Frivillig innsats er en kilde til felleskap, demokratiutøvelse og 

kompetanse. Regjeringen vil at denne kilden skal være tilgjengelig for alle, uansett 
kjønn, etnisitet, inntekt, funksjonsnivå eller interessefelt. 

2. En sterk og uavhengig sektor: Regjeringen vil legge til rette for en sterk og uavhengig 
sektor som vokser nedenfra. Det innebærer blant annet å styrke de brede 
støtteordningene og ha klare og tydelige kriterier for tilskudd. 

3. Forenklingsreform: Det skal være enkelt for frivilligheten å søke, ta imot og rapportere 
på offentlig støtte.  

4. En samordnet frivillighetspolitikk: Et godt samspill med offentlige myndigheter skal 
bygge opp under frivillig aktivitet.   

 
Innretningen av tilskuddsordningen for frivilligsentraler skal bygge opp under disse målene. 
 
Vurdering: 
KD viser til «Departementets vurderinger» under overskriftene «Formålet med ordningen», 
«Styrke frivilligsentralen som selvstendig enhet», «Styrke kommunens koordinerende 



rolle», «Stillingsprosent til daglig leder» og «Gratis utlån av frivilligsentralens lokaler», og 
støtter disse vurderingene.   
 
Når det gjelder «Fordeling av tilskuddsmidlene» støtter KD modell 4. KD støtter også 
forslaget i § 7, punkt g om at en av betingelsene for å motta tilskudd er «lokal finansiering 
tilsvarende minst 40 % av frivilligsentralens totale driftsbudsjett», selv om dette strider mot 
prinsippet om kommunalt/lokalt selvstyre. KD mener krav til lokal finansiering kan forsvares 
i en oppbyggingsfase for frivilligheten, og i en situasjon der det er sannsynlig at frivilligheten 
blir en enda mer betydningsfull kraft for å løse framtidige utfordringer. Lokalt i Øyer må 
kommunen gjennom forpliktende partnerskap med Øyer-Tretten frivilligsentral sikre at 
både den statlige og den kommunale (lokale) delen av tilskuddet, gir forventet effekt.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret slutter seg til kommunedirektørens vurderinger slik de framkommer i 
saksutredningen. 
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