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Oslo, 20 november 2014 

 

SOS-barnebyers høringsuttalelse til - Forslag om å oppheve lov om 

registrering av innsamlinger og endre lov om registrering for frivillig 

virksomhet. (Deres refnr: 14/3096) 

Vi viser til høringsnotat – registrering av innsamlinger og endring av lov om registrering for 

frivillige virksomhet- datert 26.august 2014. Som medlem av Frivillighet Norge stiller vi oss 

bak høringsuttalelsen utarbeidet av dem. 

 

I tillegg har SOS-barnebyer følgende kommentarer og innspill: 

 

 Opphevelse av lov om registrering av innsamlinger 

Vi er glade for at Kulturdepartementet har valgt å fjerne et unødvendig regelverk og åpne 

opp for at organisasjonene selv kan finne frem til de mest hensiktsmessige løsningene, 

uavhengig av staten. 

 

 Styrke samarbeidet mellom innsamlingsorganisasjonene 

SOS-barnebyer er enig med Departementet om at organisasjonenes arbeid er vesentlig for å 

bidra til å opprettholde og øke tilliten mellom giver og innsamlingsaksjoner. Vi ser også 

viktigheten av å styrke samarbeidet mellom innsamlingsorganisasjonene. Det er viktig at 

organisasjonene selv finner den ordningen de mener er hensiktsmessig og formålstjenlig, 

uavhengig av staten.  

 

 Legge til rette for registrering av innsamlinger i Frivillighetsregisteret 

SOS-barnebyer er positive til at departementet legger til rette for registrering av innsamlinger 

i tilknytting til Frivillighetsregisteret. SOS-barnebyer er opptatt av det skal være enkelt for 

organisasjonene å registrere seg her. På denne måten vil terskelen bli mindre for 

organisasjoner å registrere seg og dette vil bidra til større åpenhet. Dette vil også bidra til å 

forenkle registreringen for de organisasjonene som i dag er registrert både i 

Innsamlingsregisteret og Frivillighetsregisteret.  

 

Vi støtter forslaget om tilrettelegging av en løsning som vil kunne bidra til å gjøre 

registreringsområdet mer oversiktlig.  
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SOS-barnebyer er positive til at det er en frivillig ordning for registrering av innsamlinger men 

ser det som viktig motivasjonsfaktor for registrering at registeret også blir brukt av offentlige 

myndigheter og at det kan stilles krav om registrering for å kunne ta del i statlige ordninger 

som er viktige for organisasjonene. 

 

SOS-barnebyer er positiv til at det innføres krav om registrering av regnskap og vedtekter i 

Frivillighetsregisteret til organisasjoner som vil delta i ulike offentlige støtte- og 

fritaksordninger. Dette bør da forutsette at alle offentlige instanser som trenger informasjon 

om organisasjonenes regnskap og vedtekter henter dem i Frivillighetsregisteret, snarere enn 

å be organisasjonene sende dem inn. Mange organisasjoner er ikke pliktig å registrere 

regnskapene sine i Regnskapsregisteret. Dette tiltaket vil bidra til større åpenhet om frivillige 

organisasjoners økonomi.  

 

I arbeidet med useriøse innsamlingsaktører er vi enig i at åpenhet om regnskap og tilgang på 

regnskapsopplysninger er viktig for å kunne vurdere om organisasjonene er seriøse eller 

useriøse. Vi mener at det er viktig at arbeidet med å bygge en kvalitetsnorm for i vareta 

givernes interesse med sikkerhet for at de registrerte organisasjoner opptrer i samsvar med 

god innsamlingsskikk, er viktig.  

 

SOS-barnebyer er skeptiske til innføring av mer byråkrati og rapportering for de frivillige 

organisasjonene. Vi mener at forslaget om innføring av gradert registreringsplikt vil påføre 

frivillige organisasjoner betydelig byråkrati samtidig som vi er usikre på hvilken effekt det vil 

ha for å hindre useriøse aktører. 

 

Vi er positive til at man kan diskutere ulike statlige krav til registrering i Frivillighetsregisteret. 

Men grunnlag for kravene må være – økt åpenhet og tilgang på informasjon om frivillige 

organisasjoner.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Svein Grønnern 

Generalsekretær  

SOS-barnebyer Norge 


