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Høring - forslag til endring i politiloven  

(adgang for kommunene til å forby tigging på offentlig sted) 

 

Vi viser til brev datert 21. mars 2014. 

 

Kulturdepartementet støtter forslaget om at det ikke tas sikte på å opprette et sentralt register 

over pengeinnsamlere. Inntektene som frivillige organisasjoner skaffer seg gjennom 

innsamlinger er avgjørende for organisasjonenes arbeid. Registreringsplikt og økt statlig 

kontroll av innsamlinger vil kunne føre til mer byråkrati og begrense organisasjonenes 

mulighet til å skaffe seg egne inntekter. 

  

I høringsnotatet heter det på side 9-10: ”Et eventuelt forbud mot tigging vil ikke ramme en 

organisert innsamling til veldedige eller allmennyttige formål når innsamlingen er registrert i 

Innsamlingsregisteret, og pengeinnsamleren dokumenterer tilnytning til innsamlingen”.  

  

I Innsamlingsregisteret er det p.t. registrert 104 organisasjoner og innsamlinger. Til 

sammenligning er rundt  31 000 organisasjoner registrert i Frivillighetsregisteret, og rundt 500 

organisasjoner er registrert hos Skatteetaten som gir giverne mulighet til skattefradrag. Til 

orientering ble det i 2013 gjennomført en evaluering av lov om registrering av innsamlinger. 

Den primære anbefalingen i evalueringen er at det bør innføres gradert registreringsplikt og at 

staten bør ha rollen som kontrollorgan. Sentrale aktører i frivillig sektor, som Frivillighet 

Norge, Stiftelsen innsamlingskontrollen og Norges innsamlingsråd støtter ikke anbefalingen 

om å overføre kontrolloppgaver til staten. Frivillighet Norge mener at statlig kontroll er lite 

forenlig med organisasjonsfriheten og sivilsamfunnets uavhengighet fra staten.  

 

 



Side 2 

 

Kulturdepartementet nedsatte i januar 2014 en arbeidsgruppe med representanter fra frivillige 

organisasjoner, Lotteri- og stiftelsestilsynet, Forbrukerombudet, Skatteetaten, Økokrim og 

Politiets sikkerhetstjeneste. Målet er å få kartlagt tilgjengelig informasjon om aktører som 

driver pengeinnsamling og identifisere tiltak som vil gjøre det lettere å skille de useriøse 

aktørene fra seriøse, og gjøre det vanskeligere for useriøse å drive innsamlingsaktivitet. Det 

overordnede målet er å sikre inntektsgrunnlaget til de frivillige organisasjonene.  

  

Vi vil foreslå følgende formulering:  

”Et eventuelt forbud mot tigging vil ikke ramme en organisert innsamling til veldedige eller 

allmennyttige formål.” 

   

 

Med hilsen  

 

 

Henning Henriksen (e.f.)  

assisterende departementsråd 

 Anne Marie Smith Dokken 

 seniorrådgiver 

 

    

 

 


