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Høringsuttalelse fra NBU på NOU 2006:15 Frivillighetsregister 
 
Norges Bygdeungdomslag (NBU) avgir med dette sin høringsuttalelse på NOU 2006:15 
Frivillighetsregister.  
 
Norges Bygdeungdomslag er en partipolitisk ubundet organisasjon. Den overordna 
målsettinga er å skape aktive lokalsamfunn og kulturell vekst. Til dette nytter NBU flere 
virkemidler. Bygdepolitiske aktiviteter, amatørteater, dans, landbruksfaglige aktiviteter og 
informasjonsvirksomhet er eksempler på slike. NBU driver også ei omfattende skolering av 
sine tillitsvalgte gjennom fag- og organisasjonskurs på lands- og fylkesplan. Organisasjonen 
har i dag i underkant av 5000 medlemmer fordelt på ca 80 lokallag. 
 
NBU ser positivt på at regjeringen i Soria Moria-erklæringen, og videre departementet 
gjennom denne utredningen, ønsker å etablere et eget frivillighetsregister. NBU har ønsket et 
frivillighetsregister, særlig for å gjøre søknads- og rapporteringsprosesser lettere, og for å 
sikre organisasjoner med tillitsvalgte under 18 år, og også under 15 år, mulighet til å opprette 
bankkonto.  
 
NBU er i sterkt tvil om Frivillighetsregisteret slik det foreslås organisert, vil være det 
verktøyet for frivillige organisasjoner som vi hadde håpet på. Den foreslåtte 
innretningen av registeret vil ikke tjene NBU i forhold til å forenkle byråkratiske 
rutiner og redusere mengden papirarbeid for våre frivillige. Vi vil her komme med vårt 
syn på det framlagte forslaget til frivillighetsregister. 
  
 
 
Sentralleddet må kunne registrere alle ledd i organisasjonen 
Utredningen legger opp til at alle lokallag i en organisasjon skal registrere seg i 
enhetsregisteret og frivillighetsregisteret. For NBU med 80 lokallag som drives av tillitsvalgte 
mellom 16 og 26 år, hvor gjennomsnittstid i styret er to år, er dette et dårlig forslag. Vi ønsker 
mer aktivitet i lokallaga, mens en slik registrering vil heller føre til det motsatte; en vegring 
for å påta seg verv som innebærer mye papirarbeid. Det er også et hinder at det skal koste 
penger for hver registrerte enhet, både ved førstegangsregistrering og årlig avgift.  
 
Dersom registeret skal gi den oversikten over frivillig virksomhet i Norge som det legges opp 
til, er dette ikke veien å gå. Det må kun være det nasjonale leddet som registreres, og de selv 
kan registrere antall fylkeslag og lokallag. Det må kun betales én registreringsavgift og én 
årlig avgift pr. organisasjon. Detaljeringsnivået på informasjonen om lokallagene må være 
lav.  
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Definisjon av frivillighet 
Definisjonen på frivillighet er meget vid i NOU 2006:15, og NBU frykter at barne- og 
ungdomsorganisasjonene skal bli tapere i kampen om ressursene mot store og profesjonelle 
frivillige organisasjoner som har administrasjoner som er i stand til å imøtekomme de 
byråkratiske kravene som stilles. 
 
Dette er et spørsmål om hva slags frivillighet som skal premieres, og hva slags frivillighet 
departementet ønsker at Frivillighetsregisteret skal gjøre det lettere for? 
 
Kobling mellom frivillighetsregister og momskompensasjon 
Det klargjøres ikke i utredningen om en registrering i Frivillighetsregisteret alene skal 
kvalifisere til å falle innunder ordningen med momskompensasjon. Når det i tillegg legges 
opp til en veldig vid definisjon av frivillighet, stiller vi oss skeptiske til denne koblingen. 
 
Enhetsregisteret vs frivillighetsregisteret 
At man må registrere seg i både enhetsregisteret og frivillighetsregisteret er ikke en forenkling 
av vilkårene for frivillig virksomhet.  
 
Generelt vil det framlagte forslaget føre til mer papirarbeid. De profesjonelle frivillige i de 
store organisasjonene kan imøtekomme de byråkratiske kravene, men for mindre 
organisasjoner, og for organisasjoner med mange lokallag, vil dette bli en forverring og mer 
papirarbeid, og mindre aktivitet. Det er ulikt hvor mye papirarbeid man kan pålegge 
sentralledd og lokalledd i en organisasjon, derfor bør sentralleddet kunne registrere alle ledd i 
sin organisasjon, og det må kun betales én registreringsavgift og én årlig avgift pr 
organisajon. 
 
Dette er et spørsmål om hva slags frivillighet som skal premieres, og hva slags frivillighet 
departementet ønsker at frivillighetsregisteret skal gjøre det lettere for? 
 
 
Alt i alt ønsker NBU ikke å støtte det framlagte forslaget til frivillighetsregister, da vi ser 
at det vil føre til en ytterligere byråkratisering, og legger mye arbeid på lokalleddene i 
organisasjonene. NBU støtter for øvrig LNU sin høringsuttale. 
 
 
 
Med vennlig hilsen     

       
Elin Bjørnstad       Guro Bjørnstad 
- leder -       - generalsekretær -  
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