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Høring - registrering av innsamlinger

Vi viser til høringsnotat datert 20. august 2014 med høringsfrist 21. november 2014 om registrering
av innsamlinger i Frivillighetsregisteret.

Hvis registrering av innsamlinger skal overføres til Frivillighetsregisteret slik det er foreslått, vil
objektet for registreringen bli endret. I innsamlingsregistreringsloven § 2 står det at enhver
innsamling som nevnt i § 1 første ledd kan på de vilkår som framgår av denne lov registreres i
Innsamlingsregisteret. Det er med andre ord selve innsamlingen som er objektet for registrering. Det
står ingenting i loven om hvem som kan drive med slike innsamlinger. I Frivillighetsregisteret er det
definert hvilke enheter som har registreringsrett. Det er ikke-økonomiske (ideelle) foreninger,
stiftelser som ikke foretar utdelinger eller som foretar utdelinger til frivillig virksomhet og
aksjeselskap som utelukkende foretar utdelinger til frivillig virksomhet, jf. frivillighetsregisterloven §
4. I den foreslåtte nye bestemmelsen står det at registreringsenheter kan registrere opplysninger om
innsamlinger i Frivillighetsregisteret. Det betyr at det vil være definerte registreringssubjekter som
kan få registrert innsamlinger, og ingen andre. Det er også slik det må være hvis opplysningen skal
kunne registreres i Frivillighetsregisteret. Vi ønsker bare å påpeke at dette blir en forskjell, og at
gruppen av enheter som kan få registrert innsamlinger blir innsnevret. Hvorvidt det vil ha noen
praktisk betydning i forhold til hvem som per i dag har meldt innsamlinger til registrering, er vi ikke
kjent med.

Den foreslåtte nye bestemmelsen fastsetter at nærmere regler om krav til innhold og form ved
rapportering fastsettes av departementet. Frivillighetsregisteret deltar gjerne i en dialog med
departementet om utformingen av disse.
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