
SKON

O

- 2ti  2i

1 11 -1
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Stiftelse med offentlig goc
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Oslo, 20.10.2006

VEDRØRENDE NOU  2006:15  - FRIVILLIGHETSREGISTER

Vi viser til departementets brev med vedlegg av 24. august d.å. i anledning ovennevnte sak.

Fristen for høringsuttalelse er satt til 20. oktober d.å.

Vi bemerker  følgende:

i . Innsamlingskontrollen vil i utgangspunktet støtte intensjonene bak etableringen av et
eget frivillighetsregister og vi noterer at Woxholth-utvalget har foreslått at
registrering skal være frivillig.

Det kan imidlertid reises spørsmål om ikke en innsamling/organisasjon må ha
registreringsplikt i frivillighetsregisteret og ganske særlig hvis registrering av
innsamlinger gjøres obligatorisk. Selv om forslaget til registrerte innsamlinger ikke
er basert på plikt, viser vi til at Innsamlingskontrollen har gått inn for en obligatorisk
ordning på nærmere vilkår, for øvrig i likhet med organisasjonene selv. For
allmennheten vil det være et poeng at man enkelt kan finne frem i begge registrene,
ikke minst hvis man lovfester Woxholth-utvalgets forslag om at
Frivillighetsregisteret ikke skal inneholde regnskaper og beretninger. Det bør i så fall
opprettes lenker mellom de to registrene.

2. I og med at registrering i Frivillighetsregisteret ikke er foreslått å være obligatorisk,
vil det være en grunnleggende forutsetning at den enkelte registreringsenheten ser seg
tjent med registrering. Et viktig moment i denne sammenheng er kostnadene som
registreringsenheten vil bli påført.

Innsamlingskontrollen er enig i at utviklingskostnadene til registeret dekkes av
Staten, jfr. det som fremholdes på side 51 høyre spalte. Vi mener imidlertid at Staten
også bør dekke kostnadene til driften av selve registeret utover det som påløper i
tilknytning til et førstegangs registreringsgebyr. Årsavgiften er foreslått satt til
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med offentlig godkjenning

kr. 130,- eller kr. 135,-, jfr. side 52 venstre spalte. Kostnadene til innkrevning og
oppfølgning av denne avgiften vil åpenbart utgjøre en ikke ubetydelig del. Ut i fra
formålshensyn som angitt, bør nettoomkostningene derfor etter vårt skjønn bæres av
det offentlige.

Med vennlig hilsen
,5klftelsen Innsamlingskontrollen i Norge
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