Til:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Medlemmene av Stortingets kommunal- og forvaltningskomite
Medlemmene av Stortingets familie- og kulturkomite
Medlemmene av Stortingets helse- og omsorgskomite

Fremtidig finansiering av frivilligsentralene
Norges Frivilligsentraler har et forslag til en ny tilskuddsordning for frivilligsentralene som vil fjerne
øremerkingen i statsbudsjettet samtidig som Stortinget vil sikre utvikling og vekst i den lokale
frivilligheten.
Landsstyret i KS vedtok i sin uttalelse om statsbudsjettet følgende:
“Landsstyret er imidlertid svært kritisk til at tilskuddet til frivilligsentralene skal fordeles etter
innbyggertallet. Dette vil bety en betydelig omfordeling, og at mange mindre kommuner står i fare for
å måtte nedlegge sine sentraler.”
Dette er et syn Norges Frivilligsentraler og store deler av det politiske miljøet deler med KS.
Vi vil dog gjøre oppmerksom på at en endring til å benytte en delkostnadsnøkkel slik KS foreslår i sitt
brev datert 8. mars til samme mottakere som dette brev, ikke vil endre på det faktum at det vil bli en
betydelig omfordeling, og at mange mindre kommuner fremdeles vil stå i fare for å måtte legge ned
sine sentraler.
Hvis vi legger til grunn å bruke kostnadsnøkkel “pleie og omsorg”, vil fremdeles 70% av kommunene
få mindre i økt rammeoverføring enn kommunens frivilligsentral tidligere fikk i statsstøtte. De minste
kommunene vil få en viss økning med denne modellen, men den vil ha liten betydning da det reelle
kuttet er vesentlig større.
Norges Frivilligsentraler vil også legge til at vi er svært skeptiske til å knytte tilskuddet til
frivilligsentralene til kostnadsnøkkel pleie og omsorg. Dette finner vi underlig da det ellers er en bred
konsensus om at frivillighet hører under kultur, og at det statlige arbeidet med frivilligheten
organiseres under KUD. Det tar heller ikke høyde for hvordan frivilligsentralene har utviklet seg til å bli
en fagressurs for den lokale frivilligheten og alle kommunens virksomheter. Frivilligheten
kjennetegnes av at et stort mangfold av frivillige lag og foreninger spenner over hele samfunnet, og
bør ikke under noen omstendighet legges under en spesifikk tjenesteyting i KOSTRA.
Vi tillater oss å legge ved et utkast til en ny modell hvor øremerkingen i statsbudsjettet fjernes og
frivilligsentralene tilføres nok ressurser til å kunne videreutvikles i tråd med velferdssamfunnet og
lokalsamfunnets behov i årene fremover.
Sammen skaper vi gode og inkluderende lokalsamfunn.
Med vennlig hilsen
Norges Frivilligsentraler
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