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INVITASJON TIL HØRING - NOU 2006 :15 FRIVILLIGHETSREGISTER

Det vises til Kultur- og kirkedepartementets invitasjon til høring vedrørende NOU
2006:15 Frivillighetsregister.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet er positivt til arbeidsgruppens forslag om
etablering av et landsdekkende frivillighetsregister. Et slikt register vil uten tvil
forenkle og forbedre samhandling mellom myndigheter og frivillige organisasjoner.

Vi registrerer at arbeidsgruppen foreslår at organisasjoner må fylle en rekke krav,
bla. at de må registrere seg i Enhetsregisteret for å bli registrert i
Frivillighetsregisteret, samt at de må betale et årlig gebyr for å stå i registeret.
Vi har forståelse for disse kravene, samtidig antar vi at en del frivillige lag og
foreninger herunder innvandrerorganisasjoner, ikke vil bli fanget opp av
Frivillighetsregistret. Vår erfaring tilsier at innvandrerorganisasjonene er mindre
stabile enn andre frivillige organisasjoner. Det etableres stadig nye
innvandrerorganisasjoner og sammenslutninger, mens andre legges ned. Nye
organisasjoner er ofte i læringsprosess og har derfor begrensede
organisasjonskunnskaper. Mange innvandrerorganisasjoner er i dag av ulike årsaker
ikke registrert i Enhetsregistret.

Oversikt over innvandrerorganisasjoner:
Regjeringen ønsker å ta i bruk innvandreres egne ressurser og erfaringer, og satser
på å involvere organisasjoner som organiserer innvandrerbefolkningen og deres
etterkommere i større grad i integreringsarbeidet. Innvandrerorganisasjonene er
derfor en viktig målgruppe for samarbeid for direktoratet. Direktoratet har således
et sterkt behov for en bedre og til enhver tid mest mulig oppdatert oversikt over
hvilke innvandrerorganisasjoner som finnes, hvilke grupper de organiserer, hva som
er organisasjonenes formål og aktiviteter m.v.
På denne bakgrunn tar direktoratet sikte på å etablere en enkel, lavterskel,
nettbasert database over innvandrerorganisasjoner, hvor organisasjonene selv
legger inn opplysninger om seg selv og ajourholder informasjonen. Databasen skal
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forbedre og forenkle samhandling mellom myndigheter og innvandrerorganisasjoner,
mellom innvandrerorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner og ikke minst
innvandrerorganisasjonene seg i mellom.

Gjennom etableringen av databasen kan IMDI bidra til at også flere
innvandrerorganisasjoner på sikt registrerer seg i Frivillighetsregisteret.

Dette til orientering.
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