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Statstilskudd for 2021 – tilskuddsbrev - frivilligsentraler

1. Tildeling av statstilskudd for 2021
Kulturdepartementet tildeler driftstilskudd for 2021 til frivilligsentraler i kommunene, jf. vedlagt
liste. Tilskuddet er bevilget under kap. 315, post 60, jf. Prop. 1 S (2020–2021) og Innst. 14 S
(2020–2021).
Statstilskuddet vil bli utbetalt som engangsbeløp til kommunen, til viderefordeling til
frivilligsentralen(e).
Nødvendig informasjon før tilskudd kan overføres
Vi ber kommunen innen 10. januar 2021 sende epost til postmottak@kud.dep.no med
følgende informasjon:
• kontonummer for overføring av tilskuddet
• kommunenummer og navn på kontoeier (f.eks. kommune - kultur og fritid)
• tilhørende postadresse og organisasjonsnummer
Eposten merkes "Utbetalingsdetaljer, frivilligsentraler 2021". Det er viktig at kontonummeret
er ett kommunen disponerer. Kulturdepartementet kan kun utbetale disse midlene til
kommuner, som deretter må viderefordele til frivilligsentralen(e).
Tilskuddsmidlene vil overføres etter at kommunen har sendt etterspurt informasjon til
Kulturdepartementet. Overføringen vil bli merket: Tilskudd til frivilligsentraler 2021.

Postadresse
Postboks 8030 Dep
0030 Oslo
postmottak@kud.dep.no

Kontoradresse
Grubbegata 1
www.kud.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 866

Avdeling
Avdeling for
sivilsamfunn og idrett

Saksbehandler
Hans Jacob
Sandberg
22 24 79 29

2. Formål
Formålet med bevilgningen er å støtte opp under etablering og drift av frivilligsentraler.
Frivilligsentralene skal være lokalt forankret og drives ut fra lokale forutsetninger og behov.
Aktivitetene skal bygge på frivillig innsats, bidra til å skape sosiale møteplasser og legge til
rette for lokal frivillig virksomhet.

3. Forutsetninger
Midlene som utbetales er øremerket til frivilligsentraler. Kommunen mottar tilskuddet og skal
så fort som mulig fordele hele beløpet til frivilligsentralen(e) i kommunen.
Tilskuddsmottaker må følge opp de forutsetninger og krav til økonomiforvaltning og
rapportering som følger av dette brevet og i vedlagte Retningslinjer for økonomiforvaltning og
kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt driftstilskudd fra Kulturdepartementet i 2021.
Kulturdepartementet forutsetter at tilskuddsmottaker arbeider for å hindre trakassering og
annen utilbørlig oppførsel, i tråd med arbeidsmiljølovens krav. Institusjonen skal ha rutiner for
intern varsling om kritikkverdige forhold, i samsvar med arbeidsmiljøloven § 2 A-3.
Krafttak for mangfold
Regjeringen tar et krafttak for mangfold for at kunst- og kulturlivet, mediene, frivilligheten og
idretten skal inkludere og være tilgjengelig for alle, uavhengig av for eksempel kjønn, alder,
etnisitet, religion, seksuell orientering, funksjonsevne og/eller kulturell, sosial og økonomisk
bakgrunn og bosted. Kulturdepartementet ønsker å ha med hele sektoren i et langsiktig og
systematisk arbeid for å nå et større mangfold av brukere og deltakere, av utøvere og av
uttrykk og tilbud. Vi vet at det gjøres en stor innsats allerede, og med dette krafttaket ønsker
Kulturdepartementet at det rettes særlig oppmerksomhet mot å inkludere samfunnsgrupper
som er underrepresentert for at de i større grad kan ta del i frivilligheten.

4. Rapportering
Tilskuddsmottaker må innen 1. mars 2022 sende en oversikt over utbetalingen som er gjort
til frivilligsentralen/frivilligsentralene i kommunen, for å bekrefte at midlene er benyttet etter
formålet. Oversikten må inneholde beløp og organisasjonsnummer til de aktuelle sentralene.
Revisjon av tilskuddet kan inngå i kommunens ordinære revisjon.
Følgende punkter skal også inngå i rapporteringen, der dette er relevant
•
•

kort beskrivelse av om og hvordan situasjonen med covid-19 har påvirket aktiviteten
informasjon om hvilke statlige tiltak dere har benyttet dere av for å komme gjennom
situasjonen. Statlige tiltak kan være ulike kompensasjonsordninger, tilskudd som
følge av koronasituasjonen, ev. stimuleringsordninger og midler fra NAV som følge av
koronasituasjonen.

Vedlegg 1 Liste over tilskuddsmottakere.
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Vedlegg 2 Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får
tildelt driftstilskudd fra Kulturdepartementet i 2021.

Med hilsen

Therese Koppang (e.f.)
avdelingsdirektør
Hans Jacob Sandberg
rådgiver
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