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HØringssvar - Forslag til lov om registrerte innsamlingsaksjoner
Vi viser til brev fra KKD datert 11. april 2006 "Høring - forslag til lov om registrerte
innsamlingsaksjoner".
Først og fremst vil vi sterkt beklage at departementet kommer med denne type forslag uten å
på forhand ha vært i dialog med de frivillige organisasjonene. I slike saker bør den berørte
part være med i hele prosessen, og ikke kun som høringsinstans. Når det er sagt, har vi
følgende merknader:
Det er i utgangspunktet positivt at departementet Ønskerå fremme ordninger som vil hindre
framvekst av mindre seriøse innsamlinger . Men om en egen registreringsordning for
innsamlingsaksjoner er veien å gå, er mer usikkert. Svært mange slike aksjoner drives i regi
av frivillig virksomhet . Det er derfor underlig at forslaget ikke er vurdert i lys av det
fremtidige frivillighetsregisteret . Det vil være uklokt av departementet å innføre nye
registreringsordninger nå, før frivillighetsregisteret er på plass . Det er også uklokt å be om
høringssvar en måned før Woxholth- utvalget leverer sin rapport om frivillighetsregisteret.
Dette bør ses i sammenheng. Frivillighetsregisteret vil om nødvendig kunne tilrettelegges på
en slik måte at mange av høringsforslagets intensjoner blir ivaretatt. Det vil være
kostnadseffektivt for det offentlige og administrativt lettere for organisasjonene å forholde seg
færrest mulige registre. KNIF anbefaler derfor å avvente en ny registreringsordning nå, inntil
frivillighetsregisteret er nærmere avklart. Samtidig gir det tid for departementet å gå i dialog
med organisasjonene for å vurdere hvilke løsninger som vil være best.
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