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Forslag til Lov om registrerte innsamlingsaksjoner.

Innsamlingsaksjoner er en viktig del av frivillighetens mange måter å samle inn penger til sin
virksomhet. Virksomheten er for samfunnet svært viktig og kan ikke erstattes på annen måte.

Når myndighetene legger hindringer i veien for automat og lotteri - inntekter, kan
innsamlinger bli et av mange alternativer. Det er derfor viktig at også dette området ikke får

for stramme rammebetingelser og at fremtiden blir forutsigbar.
Jeg har forståelse for at det må et lovverk og en regulering til, da innsamling av penger
selvsagt kan misbrukes.
Det er viktig at man kan definere hva som er innsamling og hva som er andre måter å skaffe
midler på. Jeg går ut fra at innsamlingsaksjoner der man opererer med gevinster eller gaver

ikke defineres som innsamling, men at innsamling kun gjelder fysisk innsamling av penger
uten noen form for motytelse. Dette bør klargjøres av myndighetene.
Tigging med eller uten musikalsk gjenytelse ansees jeg som ingen gave eller gjenytelse.
Det er vel utenkelig at staten skal kontrollere og administrere innsamlingsaksjoner uten å
beregne en avgift.

1 Definisjon og formål
Jeg syntes at man burde hatt med en setning der man på forhånd må ha fått en tillatelse til
innsamlingen.
Første setning burde derfor rettes til:
"Med innsamlingsaksjon menes organisert og av myndighetene tillatt innsamling av penger
et samfunnsnyttig formål."

For å slippe spekulative innsamlingsaksjoner, bør myndighetene på forhånd gi tillatelse.
Midlertidige tillatelser kan gis på dagen der det kreves for spontane aksjon i forbindelse med
katastrofer eller lignende.

&2 Registrering.
Jeg er av den oppfatning at all lovlig og tillat innsamling kun bør skje ved at de som skal stå
for innsamlingen og de som skal ha de innsamlede midlene bør være registrerte og godkjente.
Det er en selvfølge at tilsynet i Førde far denne oppgaven.

3 Innsamlingsmerke.
Ingen anmerkninger.
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Jeg er motstander av at statens skal tjene penger på innsamlingsaksjoner. Må det være gebyr
på innsamling, bør innsamlingsaksjoner med et resultat på mindre en NOK 1. mill. fritas. Når
staten setter krav til minimumsandel for innsamlingen bør de selv gå foran med et godt
eksempel og holde sine gebyrer på et lavere nivå enn antydet i teksten.

&5. Regnskap
Ingen anmerkninger.

6 Minimumsandel
Enkelte aksjoner kan være svært kostnadskrevende. Spesielt TV aksjoner og andre
landsomfattende aksjoner. Det bør i utgangspunktet være et krav på minst 75 % til formålet,
men i visse tilfelle dette kravet kunne fravikes. I så fall bør avviket dokumenteres og
argumenteres på en skikkelig måte og myndighetene bør i søknaden bli gjort oppmerksom på
at 75 % kravet forventelig ikke kan overholdes.
På den måten vil man kunne unngå uønskete straffereaksjoner om.

§7
Ingen anmerkninger til 1. alternativ.
Ulovlige innsamlingsaksjoner bør bli gjort kjent for offentligheten.
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Diverse:
1. Det er organisasjoner som samler inn penger ved å sette ut monterte bøsser og eller andre
elektroniske eller mekaniske innretninger.
Loven bør ha en egen paragraf som tillater organisasjoner/lag/foreninger å kunne foreta

innsamlinger ved hjelp av elektroniske og eller mekaniske innretninger.
Da slike innretninger er beregnet på å virke over lang tid, vil det måtte utarbeides særlige
minimumsandeIsregler for slike innsamlinger. Det bør være anledning til å avskrive
innretningene over minst 5 år og det bør være mulig å kunne teste nye innretninger i markedet

uten at dette far konsekvenser.
2. Myndighetene må definere hva som er en innsamling og ikke. Det er i disse dager dukket
opp "profesjonelle" tiggere i Oslo og flere andre byer på Østlandet. Jeg har full forståelse for
en femmer til en kaffe, men ingen forståelse for at dette skal bli et yrke eller et svart yrke for
profesjonelle internasjonale bakmenn.
3. Jeg forutsetter at Innsamlingskontrollen
overtar oppgavene.

opphører samtidig med at den statlige kontrollen

4. Innsamlingsaksjon defineres slik at en innsamling er en fysisk innsamling av penger til et
godkjent formål uten noen form for gjenytelse i form av varer/gaver/tjenesterllotteri etc.
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