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UTTALELSE FRA HÅ  KOMMUNE

Saken ble behandlet i formannskapet i Hå sitt møte 10.10.2006. I sak 94 ble følgende vedtatt;

Formannskapet slutter seg til rådmannens vurderinger i saken.

Vurdering:

Tanken bak skisserte frivillighetsregister, og formålet med registeret er positiv:
• Registeret kan være arbeidsbesparende for frivillige lag og foreninger For de lag og

foreninger og lag dette gjelder, 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.

• Et lett tilgjengelig søkbart register, vil gjøre det enklere å finne frem i tilbudet av frivillig
virksomhet som finnes. Økt synbarhet vil også kunne øke bevisstheten om lag og
foreningers virksomhet, og dermed også oppslutningen om disse.

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

dette kanskje tydeliggjøres gjennom registeret.

Opprettelse av frivilli etsre isg ter byr også på enkelte problemstillinger og utfordringer:
• For mindre lag og foreninger vil det kanskje ikke være noe å hente i et slikt register, og de

vil velge å avstå fra å registrere seg. Mindre lag og foreninger vil kunne ha vansker med å
få personer til å ta belastningen med å registrere. Registeret vil da aldri oppfylle
intensjonen.

• Større lag og foreninger vil kunne ha ressurser til å benytte seg av registeret for å søke om
midler og støtte, på bekostning av mindre lag og foreninger.

• I Hå kommune drives et utstrakt uformelt frivillig dugnadsarbeid på tvers av organiserte
lag og foreninger. Slik virksomhet vil ikke ha samme mulighet til å bli registrert, og vil
dermed kunne få dårligere vilkår med et register, enn organiserte lag og foreninger.
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Skal det betales en avgift for de som registrerer seg, vil dette kunne bli en belastning
økonomisk, siden de aller fleste lag og foreninger strever nok allerede. Særlig mindre lag
og foreninger vil da trolig, i enda større grad, la være å registrere seg. Dersom det skal
opprettes et register bør finansieringen derfor utelukkende være statlig.
De fleste kommuner fører i dag egne register over lag- og foreninger i sin kommune. På
tross av at ajourføringen trolig i mange tilfeller er mangelfull, vil et statlig register til dels
være overflødig. Frivillige lag og foreninger ville trolig i den store sammenhengen være
bedre tjent med at kostnadene forbundet med opprettelsen av et register hadde blitt gitt
som tilskudd direkte til de som driver samme frivillige lag og foreninger.

Med
OMM

Trygve  Reinertsen
Konsulent
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