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Høringsuttalelse NOU 2006: 15 Frivillighetsregister 
 
Frivillighetssentralene i Rogaland har følgende høringsuttalelse til Frivillighetsregisteret: 
 
• Den enkelte Frivillighetssentral må få rett til å registrere seg i registeret, uavhengig av 

eierform. 
 
Begrunnelse for uttalelsen: 
 
Opplysningsbankfunksjonen: 
Frivillighetssentralene må hvert år rapportere antall frivillige og aktiviteter til Kultur og 
kirkedepartementet. Ved registrering i Frivillighetsregisteret, kan opplysningene hentes ut der. 
Frivillighetssentralene genererer frivillighet på lik linje med andre organisasjoner, og må 
inkluderes, slik at disse opplysningene inngår i den totale oversikten over tredje sektors virke. 
 
Politikkutformingsfunksjonen: 
Frivillighetsregisteret skal ha oversikt over organisasjonenes aktivitetsområder, for blant annet å 
kunne sette inn tiltak mot ulike kategorier frivillig virksomhet, samt tilpasse støtteordninger til de 
aktiviteter som er politisk eller samfunnsmessig hensiktsmessig. Her må sentralenes aktiviteter 
være registrert for å kunne være et riktig beslutningsgrunnlag for de tiltak som iverksettes politisk. 
Frivillighetssentralene anser det som nødvendig for politikkutformingsfunksjonen at våre 
aktiviteter synliggjøres sammen med organisasjonenes frivillige virksomhet. 
 
Legitimeringsfunksjonen: 
Frivillighetssentralene generere frivillighet på lik linje med andre organisasjoner.  
Den innsats som de registrerte frivillige ved en Frivillighetssentral utfører, må derfor synliggjøres 
i dette registeret. Dette er viktig for å gi sentralene og deres frivillige legitimitet og for å 
synliggjøre den innsatsen de frivillige står for i samfunnet.  
 
Forskningsfunksjonen: 
Frivillighetssentralene må registreres i Frivillighetsregisteret for å bli inkludert i den forskning og 
rapportering som vil gjelde for den tredje sektor. Uten Frivillighetssentralenens bidrag, blir 
forskningen mangelfull og grunnlaget splittet. 
Det synes feil at frivillig innsats skal vektes ut fra hvem som initierer til innsatsen, så lenge denne 
skjer som en del av den tredje sektor. 
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Generelle kommentarer: 
Kravene fra arbeidsgruppen som har jobbet fram høringsutkastet, er ikke et hinder for at 
Frivillighetssentralene skal ha registreringsrett. 
 Retningslinjer gitt av Kultur og kirkedepartementet i 2005 danner rammer for våre driftsformer. 
 
Slik retningslinjene er utformet, skal sentralene generere frivillig innsats organisasjonene ikke 
klarer å fange opp. Sentralene retter seg i stor grad mot grupper som ikke kan delta i ordinær 
frivillig virksomhet. Vi ser det som en fare at denne formen for frivillighet blir utelukket. 
Frivillighetssentralene er også en viktig aktør for å ivareta den nye typen frivillighet. 
Frivillighetssentralene har gjennom 10 år med forskning fra ISF har vist at vi står for nytenkning 
og opprettelse av nye samarbeidsformer. Også i samarbeid med organisasjonslivet, lokalmiljøet  
og det offentlige. 
 
Vi kan ikke se at den frivilligheten Frivillighetssentralene utløser trenger å være i konflikt med 
kriteriene for registrering i Frivillighetsregisteret.  
Vi ser det derfor som hensiktsmessig å ha et unntak for Frivillighetssentralene i Lov om 
Frivillighetsregister §3. 
 
 
 
 
For Samarbeids- og utviklingsforum Rogaland 
 
 
 
 
Notto Moseid                      Øystein Dahle    Sissel Vadla 
Time Frivillighetssentral    Frivillighetssentralen Hillevåg Hinna Gjesdal frivillighetssentral  
 
 
Eiganes Tasta Frivillighetssentral Frivillighetssentralen i Hå  
Karmøy Frivillighetssentral  Frivillighetssentralen i Lund 
Frivillighetssentralen i Eigersund Frivillighetssentralen i Sokndal 
Frivillighetssentralen i Haugesund Hjelmeland nærmiljøsentral 
Sola Frivillighetssentral  Frivillighetssentralen Sauda 
Randaberg Frivillighetssentral   Frivillighetssentralen i Storhaug 
Frivillighetssentralen i Sandnes  Rennesøy Frivillighetssentral 
Klepp Frivillighetssentral   
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