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Invitasjon til høring - NOU 2006: 15 Frivillighetsregister 
 
Vi har følgende bemerkninger : 
 
Intensjonen med et frivillighetsregister er god. Likeledes formål. Bl.a. fordi: 
 

o For de foreninger og lag dette gjelder i vår kommune, vil det være en fordel å være 
registrert og derved slippe å gjøre dette hver gang det søkes om midler for eksempel fra 
Frifond eller lignende. 

o Et søkbart register, vil være et godt verktøy til å finne frem med i jungelen av frivillig 
virksomhet vi er så heldige å ha i landet vårt.  

o For det offentlige vil registeret gjøre det enklere å oppdage uregelmessigheter. 
o I forbindelse med at mange foreninger og lag mister sine inntekter fra spilleautomater, vil 

dette kanskje tydeliggjøres gjennom registeret. 
 
Vi som er en liten kommune med små lag og foreninger ( 50 medlemmer er mange hos oss), er 
imidlertid litt betenkt: 
 

o For små lag og foreninger vil det kanskje ikke være noe å hente i et slikt register og de vil 
velge å avstå fra å registere seg. Registeret vil da aldri oppfylle intensjonen. 

o Store byer og store medlemsmasser vil ”ta opp plassen” slik at de små ikke sees.  
o Skal det betales en avgift for de som registerer seg, vil dette kunne bli en belastning 

økonomisk, siden de aller fleste strever nok allerede. 
 
Det virker også i første omgang uoverkommelig å skulle vedlikeholde/oppdatere et register som blir 
så stort som dette. Vi har selv et lite register i kommunen vår, som lag/foreninger selv skal melde 
inn endringer i. Dette blir ikke gjort så ofte som ønskelig, selv om vi har god kontakt.  
 
Vi er enige i at registrering bør være frivillig, men tenker samtidig at det da aldri vil gi et fullstendig 
bilde av hva som finnes innen genren. Er vi tjent med et ufullstendig register? 
 
Hvis opprettelsen fører til nye arbeidsplasser, kontorer m.v., bør vi kanskje vurdere om dette vil 
lønne seg økonomisk. Hva vil det gå på bekostning av? Vil det redusere de økonomiske 
støtteordninger vi allerede har? Finnes det penger i systemet bør kanskje disse heller brukes 
direkte på de som driver frivillige lag og foreninger.  
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Anne L. Kaalstad 
Kultur&Idrett 
Farsund kommune 
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