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Høring - endring av kategorier for aktivitets- og virksomhetsområde i
Frivillighetsregisteret

Vi viser til Kulturdepartementets høringsbrev av 7.september 2012 med forslag om endring av
kategorier for aktivitets- og virksomhetsområde i Frivillighetsregisteret.

Brønnøysundregistrene har følgende kommentarer til forslagene.

Til punkt 4.1 —Fjerning av tilleggskategorier på første siffernivå (kategori 13 og 14)

Brønnøysundregistrene er enig i at det kan være fornuftig å fjerne kategori 13 og 14 siden de ikke
inngår i den internasjonale standarden, at de i seg selv ikke sier noe om hvilke typer aktiviteter
enheten driver med og siden de går på tvers av flere av de andre kategoriene.

En slik endring vil medføre en oppryddingsjobb som vil kreve en god del ressurser ved at de som i
dag har kategori 13 og 14 registrert må endre kategori eller få fjernet registrert kategori. Per i dag
står følgende antall enheter registrert med disse to kategoriene:

Det totale antallet som har 13100 er: 4700. Antallet som bare har denne kategorien er: 407

Det totale antallet som har 14100 er: 964. Antallet som bare har denne kategorien er 74.

Det totale antallet som har både 13100 og 14100 er 299. Antallet som bare har disse to kategoriene
er 12.

Dette betyr at totalt 493 enheter må melde ny kategori, mens 5 664 enheter må svare på eventuelle
tilleggsspørsmål som skal erstatte kategori 13 og 14.

Hvordan selve oppryddingsjobben skal utføres, må vi komme tilbake til hvis det blir aktuelt. Men, vi
ser for oss at det må utformes brev som sendes til alle de aktuelle enhetene, enhetene selv må
oppfordres til å melde til oss hvilken/hvilke kategorier det skal endres til, vi må registrere endringene
og vi må ha rutiner for hvordan vi håndterer de enhetene som ikke gir oss noen tilbakemelding.
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Selve IT-jobben med utforming av slike brev antar vi vil ta ca. et ukesverk. Det vil også bli ekstra

behov for kundebehandling på telefon etter utsendelse av brev.

I tillegg må ulike dataløsninger og skjemaer både elektronisk og på papir endres slik at det ikke blir

mulig å melde eller registrere disse kategoriene.

Til punkt 4.2 —Nye tilleggskategorier på tredje siffernivå

Etter Brønnøysundregistrenes oppfatning vil dette være en fornuftig måte å tilpasse standarden

etter norske forhold og behov. Vi antar også at en slik endring vil gjøre det lettere for de som skal

melde opplysningene for enhetene å velge riktig kategori, fordi det blir mer spesifikt og detaljert. På

samme måte vil det kunne lette vurderingen av korrekte kategorier for saksbehandlerne på

Frivillighetsregisteret.

Innføring av slike tilleggskategorier vil medføre en del arbeid, blant annet i forhold til at

opplysningene må endres i saksbehandlingssystemet, i nettbasert registrering, løsningen for

elektroniske meldinger via Altinn, i dokumenter som produseres etter registrering, herunder i

registerutskriften, i papirblanketten og veiledningen som kan lastes ned fra Brønnøysundregistrenes

hjemmeside og i andre hjelpesystemer for løsningene våre.

Til punkt 4.3 —Spesifisering av kategorier med nye eksempler

Brønnøysundregistrene ser positivt på at det gis utfyllende beskrivelse og eksempler for å gjøre det

lettere å angi riktig kategori. Utover det har vi ingen kommentarer til dette punktet.

Til punkt 4.4 —Særskilt registrering av andre tilleggsopplysninger

Det bør vurderes nøye hvilket behov det er for disse opplysningene mot hvilken byrde som blir lagt

på enhetene. Det enkleste for enhetene i forhold til rapportering til Frivillighetsregisteret er

avkryssing JA/NEI på spørsmål om de er en organisasjon for mindreårige og/eller flerkulturelle og

eventuelt andre opplysninger som det er ønskelig at registeret skal inneholde. Dette vil heller ikke

kreve merarbeid for enhetene i omgjøringsprosessen da det blir en ren kopiering av det som er
opplyst per i dag i kategori 13 og 14. Dersom man velger en eller annen variant av angivelse i
prosent, for eksempel hvor mange som tilhører ulike aldersgrupper og/eller har flerkulturell

bakgrunn, stiller det større krav til de som skal melde opplysningene til Frivillighetsregisteret.

Opplysningen om prosentvis fordeling har i tillegg begrenset verdi hvis man ikke samtidig får
informasjon om hvor mange medlemmer organisasjonen har. Det krever også at opplysningene blir

oppdatert når det skjer endringer dersom de skal ha noe verdi og kunne brukes av andre. Det
samme gjelder dersom det skal angis antall medlemmer innen ulike grupper. Man bør i så fall sikre

seg at opplysningene meldes og registreres på en slik måte at de dekker de behov som andre vil ha

for å bruke opplysningene, for eksempel i forhold til ulike støtteordninger, til forskning og for

paraplyorganisasjonene. Før konklusjon tas bør derfor, etter vår oppfatning, potensielle brukere av

informasjonen i Frivillighetsregisteret få uttale seg om hvilken informasjon de ønsker å ha registrert.

Administrative konsekvenser

Brønnøysundregistrene gjør oppmerksom på at vi har en presset situasjon i forhold til ressurser for

å få foretatt endringer, spesielt i forhold til IT-ressurser. Vi holder på med flere store prosjekter som
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involverer mange personer fra IT-avdelingen. Våre prosjekter og andre aktiviteter planlegges både i

henhold til langtidsplaner over flere år og mer i detalj for ett år av gangen. Det vanlige er at

ressursavtaler inngås for et år av gangen med de som involveres i prosjekter. Det må derfor

påregnes at det kan ta litt tid før nye oppgaver kan utføres. Vi ser for oss at endringsforslagene i

klassifikasjonsskjema for kategorier i Frivillighetsregisteret vil ta mellom tre og seks måneder å få på

plass etter at man har bestemt seg for å starte endringsprosessen.
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