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Om fordeling av tilskudd til frivilligsentraler i 2021 og rapportering til
Kulturdepartementet om eventuelt etablerte eller nedlagte
frivilligsentraler
Kulturdepartementet sendte 12. august 2021 ut en ny forskrift for tilskudd til frivilligsentraler
på høring, med høringsfrist 12. november 2021. For å gi kommuner og frivilligsentraler
forutsigbarhet og tilstrekkelig tid til å sette seg inn i nytt regelverk vil forskriften ikke tre i kraft
før 1. januar 2023.
Fordeling av tilskudd til frivilligsentraler i 2022 vil skje på bakgrunn av innrapporterte
opplysninger om antall frivilligsentraler i kommunene, men med klarere føringer på bruk av
tilskuddet.
Rapportere om antall frivilligsentraler
Kulturdepartementet ber den enkelte kommune rapportere om det er opprettet eller nedlagt
frivilligsentraler i kommunen i tiden etter 1. juni 2020 og frem til 1. september 2021.
Kommuner som ikke har opprettet eller nedlagt frivilligsentraler i den aktuelle perioden
trenger ikke rapportere.
Eventuelle rapporter sendes til postmottak@kud.dep.no.
Rapporteringsfrist: 15. november 2021
Som hovedregel vil Kulturdepartementet justere beregningsgrunnlaget i tråd med rapportene
som kommer inn.
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Frivilligsentralene må i løpet av 2022 oppfylle kravene slik de er listet opp under
Forutsetninger for tilskudd.
Forutsetninger for tilskudd
Midlene som utbetales er øremerket frivilligsentral(er). Kommunen mottar tilskuddet og skal
så fort som mulig fordele hele beløpet til frivilligsentralen(e) i kommunen.
Med frivilligsentral forstås virksomheter som stimulerer til frivillig innsats, er åpne
møteplasser for befolkningen og et bindeledd mellom kommune og frivillig sektor.
Virksomhetene skal ha tilgang på fysiske lokaler, ha eget regnskap og årsrapport, ha en
daglig leder eller lignende og benytte ordet "frivilligsentral", "nærmiljøsentral" eller
likelydende i frivilligsentralens navn. Disse kjennetegnene ved en frivilligsentral samsvarer
med det som var kravene for tilskudd til en frivilligsentral frem til 2016 og det som er foreslått
i ny forskrift.
Kommunene må bekrefte at frivilligsentralene er driftet etter disse forutsetningene ved
rapportering på bruk av tilskuddet. Dersom noen kommuner eller frivilligsentraler i
overgangsperioden 2017-2020 har tilpasset bruken av tilskuddet på en annen måte er det
tilstrekkelig at frivilligsentralen innfrir disse kravene i løpet av 2022.
Bakgrunn
I forbindelse med behandlingen av Kommuneproposisjonen, jf. Prop. 105 S (2019–2020) og
Innst. 383 S (2019-2020), fattet Stortinget følgende anmodningsvedtak, vedtak 724:
Stortinget ber regjeringen sørge for at finansiering av frivilligsentraler overføres til et
øremerket tilskudd på Kulturdepartementets budsjett fra 2021 for å sikre finansiering til
frivilligsentraler i både små og store kommuner.
I perioden 2017–2020 lå tilskuddene til frivilligsentralene på Kommunal- og
moderniseringsdepartementets budsjett, kap. 571 Rammetilskudd til kommuner, post 60
Innbyggertilskudd med særskilt fordeling, jf. tabell c-k. Det lå ingen føringer til bruk av
midlene.
I 2021 ble tilskuddet øremerket frivilligsentraler og fordelt fra Kulturdepartementet til
frivilligsentralene via kommunene, basert på innrapporterte opplysninger fra kommunene.
I august 2021 ble ny forskrift for tilskudd til frivilligsentraler sendt på høring, med høringsfrist
12. november 2021. Les mer på regjeringen.no: Høring - forskrift for tilskudd til
frivilligsentraler - regjeringen.no
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