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Hyperion - norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser vil med dette avgi sin
høringsuttalelse i forbindelse med utredningen om Frivillighetsregister NOU 2006: 15.

Hyperion ble stiftet i 2002 og er en landsdekkende barne- og ungdomsorganisasjon
med formål å fremme «fantastiske fritidsinteressen. I dette begrepet regnes aktivitet
knyttet til datatreff, dataspill, brettspill, rollespill, levende rollespill, science
fiction/fantasy, tegnefilm, tegneserier og tilsvarende interessefelt. Hyperion består av
over 80 lokallag med over 11.000 medlemmer.

I utredningen . som ble  lagt  fram 5. juli går det fram at man anbefaler Departementet å
opprette et Frivillighetsregister for bl.a. frivillige  foreninger. Hyperion  stiller seg bak
behovet  for opprettelsen  av et slikt register. Vi vil likevel  bemerke at det konkrete
forslaget til Frivillighetsregister  som nå er lagt  fram i stor grad ser bort i fra behovene
til de frivillige barne - og ungdomsorganisasjonene.

Hyperion stiller seg bak høringsuttalelsen til Landsrådet for norges barne- og
ungdomsorganisasjoner  (LNU) i sin  helhet .  Hyperion vil  i tillegg  bemerke følgende
punkter spesielt:

1) Forslaget tar utgangspunkt i at man  først  må registrere seg i Enhetsregisteret for
å fa registreringsrett til Frivillighetsregisteret. Hyperion mener hensikten bak
Frivillighetsregisteret må være at det er tilpasset behovene for de frivillige
organisasjonene, og at det har en registreringsløsning som forenkler hverdagen
for disse. Hyperion  mener  Frivillighetsregisteret skal være  et uavhengig  register
som ikke tar utgangspunkt i Enhetsregisteret, og at det skal ha en enkel. og
ubyråkratisk  registreringsløsning som er åpen for alle ,  inkludert ad hoc-baserte
frivillige foreninger, lag og grupper.



2) Forslaget legger den økonomiske fn ansieringsbyrden på organisasjonene som
har et''stort antall lokale avdelinger, slik som mange av de frivillige barne- og
ungdomsorganisasjonene. Vi vil be Departementet vurdere alternative løsninger
for finansiering av Frivilighetsregisteret.

3} flyperion beklager, at utredningen ikke problematiserer den svært vide
definisjonen av frivillighet som ligger til grunn for hvilke organisasjoner som
skal ha registreringsrett. En såpass vid definisjon som utvalget benytter vil etter
vår mening vanne ut frivillighetsbegrepet slik vi oppfatter det, og vi mener
kjernedefinisjonen av frivillig arbeid må ha basis i den ulønnede innsatsen
enkeltpersoner legger ned i organisasjonslivet. Hyperion mener fokuset for
registeret må være på denne «frivillige fiivilligheten», og er skeptiske til å gi
aksjeselskaper og næringsdrivende stiftelser registreringsrett.
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