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FRIVILLIGHETSREGISTER - HØRINGSUTTALELSE FRA RANA KOMMUNE.

Etter vår vurdering er det positiv med et eget frivillighetsregister i Norge. Hensikten må
likevel være at dette skal tjene de frivillige organisasjonene og ikke medføre ytterligere
administrasjon. Den viktigste funksjonen vil etter vår vurdering være at en samler alle
organisasjonene ett sted. På denne måten øker tilgjengeligheten og informasjonen. Hvorvidt
registeret bare vil inneholde opplysninger om frivillige organisasjoner på nasjonalt nivå og
ikke på regionalt og lokalt nivå fremgår ikke tydelig i utredningen.

Et viktig moment er den dokumentasjon på aktivitet og omfang som vil kunne bli tilgjengelig
ved et slikt register. Dette har også betydning for en eventuell forskning av frivillig
virksomhet i Norge.

Det legges opp til at det statlige registeret skal finansieres ved en årlig avgift til de som
registrer seg. Det skal være gratis å hente ut data fra registeret. Etter vår vurdering er det ikke
rett at et sentralt statlig register skal finansieres av de frivillige organisasjonene. Dette vil
medføre at noen organisasjoner ikke resiterer seg og da er egentlig hele hensikten med
registeret borte.

Følgende vedtak ble fattet:

Rana kommune stiller seg positiv til etableringen av et frivillighetsregister i Norge.

Det er av vesentlig betydning for kommunen at registeret involverer et nasjonalt, regionalt og
lokalt nivå.

Rana kommune stiller seg derimot negativ til at et slikt statlig register skal finansieres av de
frivillige organisasjonene.
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