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HØRINGSUTTALELSE FRA NORGES BYGDEKVINNELAG TIL NOU 2006:15 
FRIVILLIGHETSREGISTER 
 
Viser til høringsbrev fra Kultur- og kirkedepartementet av 24.08.06. 
 
Det ligger mange gode tanker i Woxholdtutvalgets innstilling.  
Et frivillighetsregister vil være et viktig verktøy for frivilligheten og for offentlige 
myndigheter. Registeret vil vise hva den enkelte organisasjon står for og bidrar med til 
storsamfunnets beste. Det vil  generelt gi større kunnskap om den frivillige sektor og  med det 
større anerkjennelse til organisasjonene.   
  
Norges Bygdekvinnelag har valgt å gi en kort uttalelse på enkelte punkter som en mener er 
viktig. Bakgrunn for NBKs uttalelse er kort beskrevet til slutt i brevet.  
 
Uttalelse fra Norges Bygdekvinnelag: 
- Norges Bygdekvinnelag (NBK) ser fram til et frivillighetsregister som på alle måter vil gjøre 
det enklere for lokallaga å ha bankkonto m.m. Det er derfor vanskelig å forstå  at det registeret 
som foreslås skal komme som et tillegg til Enhetsregisteret. NBK ønsker at  alle som er eller 
blir godkjente som frivillige organisasjoner bare behøver å registrere seg i det nye 
frivillighetsregisteret. Selv om utvalget foreslår en samordning av skjema til enhetsregisteret 
og det nye registrert ønsker NBK ett register for frivilligheten. 
 
- NBK støtter Woxholdtutvalgets forslag  om å nytte klassifikasjonsskjemaet som brukes av 
FN og mange andre land for å registrere den enkelte organisasjon. En vil spesielt understreke 
behovet for muligheten til å  registrere seg i flere kategorier når en har aktiviteter på 
forskjellig områder.  
 
- NBK deler ikke utvalgets syn når det gjelder innføring av årlige kostnader for å stå i 
registeret. Selv om de foreslåtte satsene er lave påføres det et merarbeide både for 
organisasjonene og det offentlige. Innkreving av årlig avgifter krever også oppfølging.  
 
- NBK mener det er viktig at et frivillighetsregister lovforankres og slutter seg  her til  
innstillingen. Det må videre være en rett, men ikke en plikt å registrere seg i et 
frivillighetsregister.   
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Bakgrunn:  
For store landsomfattende organisasjoner som blant annet  NBK er det mange utfordringer 
ved administrasjon av organisasjonen som en helhet og  ikke minst for det enkelte lokalledd. 
Dette er forhold som det må tas hensyn til ved innføring av et frivillighetsregister 
 
I NBK er det gitt stor handlefrihet til  lokalleddet når det gjelder økonomisk drift. Det 
innebærer blant annet at  lokallaga selv bestemmer den lokale kontingenten etter at laget har 
betalt inn medlemmenes kontingentandel til fylkes- og landsplan. Dette betyr store forskjeller 
i  medlemskontingenten  i de ulike lokallaga.  
Ordningen kan virke ”gammeldags”, men den er med på å skape stor tilhørighet og stort 
engasjement i lokallaget. Dette er avgjørende for  å oppnå gode resultater. Sentralleddet tar 
seg av saker som er viktig for kvinner og bygdesamfunnet spesielt og  som hele 
organisasjonen står sammen om  - men kjerneaktivitetene skjer lokalt.   
 
Kravet om  å registrere lokallaga i Enhetsregistret kom da bankvesenet krevde at det måtte 
være et person- eller organisasjonsnummer knyttet til alle bankkontoer. 
Kravet om eget organisasjonsnummer for lokallaga har skapt frustrasjon og merarbeid.  
NBK er kjent med at andre organisasjoner har løst dette på ulike måter. Noen legger 
handteringen av dette til sentraleddet mens andre har lagt det til fylkesleddet.  
NBK har et minimum av lønnede (ansatte) personer. Med 16 000 medlemmer er det  kun 4 
stillinger sentralt og små deltidsstillinger  på fylkesleddet  (10-20%).  Mye av det  
administrative arbeidet utføres av tillitsvalgte på kveldstid.  
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