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Svar høring - NOU 2006: 15 Frivillighetsregister.

Takk for invitasjon av 24 august til høringen.

Vi har vært representert i de interne arbeidsgruppene i Frivillighet Norge for Merverdiavgift og
Frivillighetsregister og er en del av høringssvaret fra denne "paraplyorganisasj onen".
I tillegg er vi oppfordret av Frivillighet Norge å ta opp i eget høringssvar en problemstilling som vi
var alene om i arbeidsgruppen.

Blå Kors har i år fylt 100 år og er en relativ stor forening som driver mye aktivt arbeide for utøvelse
vår målsetning om å hjelpe mennesker, og særlig de som har et ruslatert problem. Vi har nesten
3000 medlemmer og 900 ansatte i ulike virksomheter vi driver innen behandling, skjerming, bo- og
mattilbud, utdannelse, arbeidskvalifisering, barnehager, bistandsarbeid, forebygging og ettervern.

Mange av disse aktivitetene har vært forårsaket av lokalt initiativ .  Det og andre hensyn har medført
at virksomhetene har fått ulik organisasjonsmessig form og tilknytning. I dag spenner derfor våre
registreringer i Enhetsregisteret i Brønnøysund fra Forening  (FLI), Stiftelse ,  Bedrift ,  Annen juridisk
person  (ANNA),  Aksjeselskap  (AS) og til Selskap med begrenset ansvar (BA).

I NOU 2006: 15 er det i kapital 4 Utkast til lov om frivillighetsreregister i § 4 Registreringsenheter
på side 55 foreslått 4 inndelinger a - d over organisasjonsformer som skal være registerberettigede.
Disse kriteriene vil i hvert fall utelukke de enheter i vår organisasjon som er registrert som BA, og
sannsynligvis de som enten er registrert som Bedrift eller ANNA, selv om de oppfyller vårt ~ ål
helt på linje med våre øvrige enheter.

For oss ville det derfor være til stor hjelp om lovteksten ble:
d) Selskap ,  som utelukkende foretar utdelinger til frivillig virksomhet.

Altså er endringen kun at betegnelsen aksje er utelatt slik at selskapskravet ikke går på at det
organisert som et AS men at det gagner 100 % den frivillige virksomheten.

Vi vil til slutt kun legge til at vi er imponert og takknemlig for den prosess og det arbeid som så
langt er utført av alle involverte og håper at fortsettelsen blir like god.

vennl'g hilsen
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