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SVAR - HØRING - NOU  2006:15  - FRIVILLIGHETSREGISTER

Intensjonen med frivillighetsregisteret er godt og vil være et nyttig redskap for det offentlige og tredje
sektor.

Fra Arendal  kommune gis  følgende  kommentarer :

* Registrering i registeret må være en rett - ikke en plikt. Dette må være reelt, ikke bare formelt.
Ingen tilskuddsordninger må kreve registrering, nødvendig informasjon/dokumentasjon må også
kunne sendes inn sammen med søknad for de som ikke er registrert.

* Legitimeringsfunksjonen: Viktig med respekt for organisasjonens egenart og formål - registeret
må ikke brukes til å forsøke å kontrollere/styre/endre aktiviteten, for eksempel av økonomiske
hensyn.

* Registeret bør være offentlig eid, jfr. Enhetsregisteret.

* Registreringsavgift: Vi kan ikke se at det er tatt hensyn til effektiviseringsgevinsten i ulike statlige
organer ved opprettelse av Frivillighetsregisteret. Dette bør komme organisasjonene til gode ved
at det er  GRATIS å  registrere seg og stå oppdert i frivillighetsregisteret (ingen registrerings- og
årsavgift).

* Oppslag i registeret: Formålet med registeret må være at det brukes mest mulig. Oppslag bør
derfor være gratis på samme måte som Enhetsregisteret.

* Dokumentasjon/rapportering: Må gjøres enklest mulig, slik at registeret ikke blir en belastning på
organisasjonene i stedet for hjelp. Det er mange svært små organisasjoner og målet må være at
flest mulig registrerer seg.

f 'for kommunens del vil bruk av registeret kunne være arbeidsbesparende i forhold til kommunale
Øøtteordninggr for lag og foreninger, samt gjøre det enklere med mer bruk av elektronisk
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