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Høring - Forslag til lov om registrerte innsamlingsaksjoner 

 
Norsk Presseforbund (NP) er fellesorganet for norske medier (trykt presse, radio, tv og 
internettpublikasjoner) i etiske og redaksjonelt faglige spørsmål. Norsk Redaktørforening (NR) er en 
landsomfattende sammenslutning av redaktører i alle typer medier. Selv om vi ikke står på den 
formelle høringslisten ønsker vi å gi følgende synspunkter på forslag til lov om registrerte 
innsamlingsaksjoner, med særlig vekt på forhold som gjelder offentlighet og åpenhet i den foreslåtte 
nyordningen.  
 
Våre organisasjoner noterer med tilfredshet at høringsnotatet legger vekt på at budsjett og regnskap for 
registrerte innsamlinger skal sendes inn og offentliggjøres, og at registerfører skal gjøre kjent for 
offentligheten i de tilfeller innsamlingsaksjoner ikke er registrert i registeret. Notatet eller lovforslaget 
inneholder imidlertid ingen nærmere beskrivelser eller bestemmelser om hvordan slik offentliggjøring 
skal skje.  
 
Vi antar at det naturlige er at registerfører – som etter forslaget kan bli Lotteri- og stiftelsestilsynet – 
legger slike opplysninger ut på åpne sider på Internett.  Forutsetningen for at registerfører kan gjøre 
offentlig kjent at en pågående innsamlingsaksjon ikke er registrert, er at innsamlingen blir kjent for 
registerføreren. Det vil normalt måtte skje ved henvendelser fra publikum og særlig fra mediene. I 
denne forbindelse vil vi understreke behovet for at loven utstyres med en bestemmelse om innsynsrett 
for allmennheten i forbindelse med de registrerte opplysninger. Mediene har i en rekke sammenhenger 
satt søkelys på ulike innsamlingsaksjoner med til dels tvilsom seriøsitet, og det er viktig at det legges 
opp til maksimal åpenhet på et slik område – ikke minst av hensyn til de seriøse innsamlingsaktører. 
 
Selv om det er grunn til å tro at offentlighetsloven vil gjelde for et register som foreslått, vil det bare 
gjelde så lenge det blir et offentlig register. Vi tror uansett løsning mht registerfører at loven bør ha en 
klar innsynsregel, slik det er vanlig også i en rekke andre registerlover. 
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