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KLADD TIL NOTAT TIL REGIONRÅDET I SALTEN 
 
 

KONSEKVENSER FOR SALTEN 
VED OMLEGGING AV TILSKUDDET TIL FRIVILLIGSENTRALENE. 

 
 

BAKGRUNN: 
 
Tilskudd til frivilligsentralene er vedtatt innlemmet i rammetilskuddet til kommunene.  
Det øremerkede tilskuddet til frivilligsentraler ble innlemmet i kommunenes rammetilskudd fra og med 2017, 
og fordeles med en særskilt fordeling i inntektssystemet (tabell c som vil si kr. 414.000,- pr. sentral med 
dgl.leder i 100% stilling). Midlene er en del av kommunenes frie inntekter, og det er opp til den enkelte 
kommune å prioritere bruken av midlene.  Midlene skal fordeles særskilt i en overgangsperiode på fire år, før 
midlene fordeles etter de ordinære kriteriene i inntektssystemet fra og med 2021. 
Fordelingsvirkningene når overgangsordningen avsluttes forventes å ha store konsekvenser særlig for 
frivilligsentralene i mindre kommuner da fordeling per innbygger favoriserer de største kommunene. 
Beregninger frivilligsentralene har gjort viser at tre av fire frivilligsentraler vil få mindre støtte enn i dag. 
Omfordelingen av midlene til frivilligsentralene vil få stor betydning for frivilligsentraler over hele landet og 
også her i Salten. 
 
KONSEKVENSER: (hvis kommunene som får redusert tilskudd ikke viderefører sentralene) 
 
I Salten har 8 kommuner etablert Frivilligsentraler; Bodø, Fauske, Saltdal, Steigen, Hamarøy, Beiarn, Gildeskål 
og Meløy.  Av disse er det bare Bodø som vil få økt tilskudd etter omleggingen. (se vedlegg) 
Monica Meland sier at: "Fordeling etter de ordinære kriteriene i inntektssystemet skal sette alle kommuner i 
stand til å gjennomføre frivillighetspolitikken på den måten de mener er best." og " Lokale behov, vurderinger 
og prioriteringer bør ligge til grunn for støtten til frivilligheten."   
Kr.36.000,- kr i tilskudd til frivillig arbeid for f.eks. Beiarn kommune sin del vil ikke dekke våre lokale behov 
og heller ikke stimulere til økt frivillighet som også er et av målene i regjeringens frivillighetspolitikk. 
Den nye ordningen slår skjevt ut og vil straffe de minste kommunene mest. 
Frivillighet er folkehelse. Gjennom frivillig innsats opplever mange inkludering i samfunnet, både som barn i 
ulike fritidsaktiviteter, som innflyttere og som eldre. Frivilligheten er mangfoldig og strekker seg over alle 
samfunnsområder. Det frivillige har en viktig forebyggende rolle i kommunene våre, bidrar til å skape 
samhold, bolyst og levende lokalsamfunn. Frivilligsentralene jobber for å ivareta dette og for å utvikle gode 
samarbeidsformer mellom frivillig- og offentlig sektor, og slik være med på å legge til rette for vekst og 
utvikling.  
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På aktivitetene i regi av frivilligsentralene i Salten er alle velkommen. Vi jobber for å skape et samfunn hvor vi 
tar vare på hverandre uavhengig av alder, fysikk, etnisitet og kjønn. Vi er her for alle. Frivilligsentralene er 
ulike over hele landet, og slik skal det være. De utvikles av menneskene som er tilknyttet sentralene og etter 
lokale forhold. Alt som kreves er at alle behandler hverandre med respekt og forståelse. Har vi råd til å miste 
dette? 

8 arbeidsplasser vil forsvinne og med det koordinering og stimulering til mange titalls tusen frivillige timer 
som arbeidet ved sentralene genererer. 
 
Vi ber Regionrådet i Salten være med på å bidra til at regjering og storting kan se på dette på nytt! 
 
 
Med vennlig hilsen 
På vegne av 
Alle 8 Frivilligsentraler i Salten regionen 
 
Nettverksleder for Salten 
Aslaug Bartholsen 
Steigen Frivilligsentral 


