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Invitasjon til høring  - NOU 2006: 15  Frivillighetsregister .  Høringsfrist 20.10.06

Saken er fremmet etter prinsippet om fullført saksbehandling.
Følgende har vært medsaksbehandlere:

Vedlegg:
NOU 2006: 15, s. 7 - 9

Sammendrag:
Kultur- og kirkedepartementet nedsatte i august 2005 en arbeidsgruppe for å utrede etablering av et
frivillighetsregister. Utredningen, NOU 2006: 15, foreligger pr. 24.08.06, og er sendt til kommunene
på høring, i tillegg til en rekke paraply- og enkeltorganisasjoner innen det frivillige foreningslivet.
I følge departementet vil et slikt register ha en rekke fordeler i forhold til organisasjonenes arbeidsfor-
hold, samt for myndighetenes saksbehandling i forhold til organisasjonene. Det legges samtidig fram
utkast til lov om frivillighetsregister.

Utredning:
Arbeidsgruppa bak utredningen foreslår at det etableres et frivillighetsregister. Forslaget vil gi foreninger,
stiftelser og eventuelt enkelte former for aksjeselskaper som er selvstendige rettssubjekter
en rett til å registrere seg, under forutsetning av at de driver frivillig virksomhet og at virksomheten ikke
er fortjenestebasert ("non profit"-drift). Frivillige lag og foreninger som registrerer seg, skal gi
opplysninger om aktivitetsområde, vedtekter og regnskap. (Et eksempel på at visse typer aksjesel-skaper
kan være aktuelle, er at hovedorganisasjonen er ideelt organisert, mens f. eks. innsamlings-tjenesten er
organisert som et firma.)

Ordningen med et frivillighetsregister må ses i sammenheng med den betydning som frivillig virksomhet
("den tredje sektor") har i norsk samfunnsliv. Formålet med opprettingen av registeret er,
i tråd med dette, flerdelt:

1) Registeret skal være en opplysningsbank som kan forbedre og forenkle samhandling mellom frivil-
lig virksomhet og offentlige myndigheter - i lovutkastet benevnt som  opplysningsbankfunksjonen.

2) Et annet formål er å legge forholdene til rette for det offentliges politikk i forhold til frivillig virk-
somhet  - politikkutformingsfunksjonen.  En oversikt over, og kategorisering av, frivillig sektor kan
bidra til at myndighetene får et bedre grunnlag for å innrette sin politikk med tilhørende tiltak.

3) Det er også et formål å styrke og bevare grunnlaget for frivillig virksomhet -  legitimerings-
funksjonen  - samt å legge til rette for bruk av registrerte data til statistikk- og forskningsformål;
forske ingsfun ksj on en.
Arbeidsgruppa foreslår at registeret organiseres og drives av det offentlige, basert på grunndata som



allerede finnes i Enhetsregisteret (Brønnøysund-registrene). Det legges til grunn at oppslag i frivillig-
hetsregisteret skal være gratis. Driften av registeret foreslås finansiert ved avgifter; en engangs
innmeldingsavgift på kr. 250,- og en årlig abonnementsavgift på kr. 130,-.

En vil forsøke å legge opp registeret etter en kategorisering av typer organisasjoner som stemmer best
mulig over ens med internasjonale kategoriseringssystemer. Dette vil gi et bredest og sikrest mulig
grunnlag for at en bestemt type lag havner i riktig "bås". Det er ikke bare sentrale lag / hovedorganisa-
sjoner som kan registrere seg; lokale lag kan også stå i registeret. Rådmannen mener at dette kan ha
store fordeler for våre lokale lag og foreninger.

Miljømessige konsekvenser:
Bedre tilgang til informasjon og referanser for lokalt organisasjonsliv.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen

Rådmannens innstilling:
Sarpsborg kommune har ingen innvendinger mot etableringen av et frivillighetsregister, og mener at det
kan bety flere fordeler for det lokale frivillige organisasjonsliv.

Behandling  i hovedutvalg for kultur og oppvekst 11.10.06

Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for kultur og oppveksts vedtak:
Sarpsborg kommune har ingen innvendinger mot etableringen av et frivillighetsregister, og mener at det
kan bety flere fordeler for det lokale frivillige organisasjonsliv.

Rett utskrift:

Dato: 12.10.2006

unn K. Evensen
hovedutvalgssekretær


