Undersøkelse om tilskudd til landets
frivilligsentraler fra 2017 til 2019
Ny ordning fra 2017

Økt tilskudd i 2017 - 2019

Hvordan gikk det?

I 26 år har staten utbetalt
tilskudd direkte til hver sentral.
Retningslinjene stilte krav om
40 % lokalt tilskudd. Fra 2017 ble
denne ordningen endret ved at
tilskuddet nå utbetales via
kommunen, og kravet om lokal
finansiering falt bort.

I 2017 fikk hver sentral via sin
kommune økt tilskuddet med
kr. 55 000 (47’ + 8’). I 2018 ble
tilskuddet økt med kr. 38 000
(27’ + 11). I 2019 ble tilskuddet
økt med kr. 12 000 som et ledd
i å styrke frivilligsentralene i
landet.

Norges Frivilligsentraler har i
2017 til 2019 foretatt en
undersøkelse for å kartlegge
endringer på tilskuddet til
frivilligsentralene etter
omleggingen. Dette er
resultatet. Vi vil følge opp
videre.

Tilskudd i forhold til Stortingets forutsetning
Vi har sett på endring i samlet tilskudd til de frivilligsentralene som har 100% stilling som daglig leder.

2017 (+ kr. 55 000)
30 % fikk mer
51 %
fikk mindre

2019 (+ kr. 12 000)

19 % fikk som
forutsatt

2018 (+ kr. 38 000)

57 %
fikk mindre

42 %
fikk mer

29 % fikk mer
68 %
fikk mindre

3 % fikk som
forutsatt

1 % fikk som forutsatt

Økningen når ikke fram

Noen får mer

Kommentar

I 2017 fikk 51% mindre enn
økningen.
I 2018 var det 68% som fikk
mindre enn økningen.
I 2019 får fortsatt 57 % av
sentralene mindre enn økningen
som Stortinget vedtok.

Det er veldig positivt å se at
nesten ⅓ av sentralene fikk
mer enn økningen i
statstilskuddet både i 2017 og
2018, og at dette har økt til 43
% i 2019.
Det betyr at her har kommunen
i tillegg økt sitt lokale tilskudd.

Ny tilskuddsordning ser også ut
til å påvirke forholdet mellom
kommunen og sentralen(e) på
andre måter.
Den lokale effekten synes å
kunne være både positiv og
negativ for sentralene.

Diverse

2017

2018

2019

2021
Etter den fireårige overgangsperioden vil
kommunenes tilskudd til frivilligsentraler endres
fra 2021 pga Stortingets vedtak.
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109
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Endrede oppgaver
Økt press fra kommunen
Frivillige per sental
Norges Frivilligsentraler

Notat i Grønt hefte 2019:
“Tilskot til frivilligsentralar blir innlemma i
innbyggjartilskotet frå 2021.”
Mer info: frivilligsentral.no/su

