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Finansiering av frivilligsentraler 

Det vises til Stortingets vedtak den 15. juni 2016 om at ansvaret for tilskuddet til frivilligsentraler 
overføres til kommunene; «Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2017 foreslå at tilskuddet innlemmes i 
kommunenes rammetilskudd. Dagens retningslinjer for ordningen vil med dette ikke bli videreført. Med 
et kommunalt helhetlig ansvar for sentralene vil det ligge til rette for en videreutvikling av ordningen i 
tråd med lokale tradisjoner og behov. Det legges opp til at midlene fordeles særskilt innenfor 
rammetilskuddet (tabell C) i en overgangsperiode på fire år. Fordelingen av midlene for 2017 vil bygge på 
Kulturdepartementets fordeling i 2016. Kommuner som oppretter eller nedlegger frivilligsentraler i 
overgangsperioden, vil bli bedt om å rapportere om dette til Kulturdepartementet, slik at det kan tas 
høyde for dette i fordelingen av midler i påfølgende år. Tilskuddet trappes opp i fireårsperioden».  

KS mener tilskudd til lokale og/eller regionale frivillighetsformål bør kanaliseres og forvaltes av 
kommunesektoren.  
 
KS 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. 

KS mener det innenfor Stortingets vedtak om innlemming av tilskuddet til frivilligsentralene er rom for å 
vurdere om det er aktuelle delkostnadsnøkler som bør legges til grunn ved innlemmingen, ved at 
utgiftene til frivilligsentraler flyttes til relevant kostrafunksjon. Et eksempel er delkostnadsnøkkelen for 
pleie og omsorg hvor frivilligsentraler kunne inngå i kostrafunksjon 234 (aktiviserings- og servicetjenester 
til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv.)  

KS forventer at det i kommuneproposisjonen for 2021 fremgår klart hvordan innlemmingen foreslås 
gjennomført.  

 

Helge Eide     Frode Lindtvedt 

Områdedirektør    Avdelingsdirektør  
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Kopi: Kulturdepartementet - KUD 
Familie- og kulturkomite på Stortinget 
Kommunal- og forvaltningskomite på Stortinget 

  
 


