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Høringssvar - NOU 2006: 15 Frivillighetsregister 
 
Vi viser til KKD’s invitasjon av 24.08.2006 til høring om NOU 2006:15 Frivillighetsregister. 
 
Norges Nye Kristne Råd støtter opprettelsen av et Frivillighetsregister. Vi ser dette som et nyt-
tig hjelpemiddel for å sikre en ryddig og riktig behandling av saker og støtteordninger som 
gjelder frivillighetssektoren i samfunnet. Et slikt register bør kunne  forenkle arbeidet med be-
handling av søknader innenfor ordninger som allerede finnes i dag, for eksempel gaver med 
skattefritak, tjenestemomskompensasjonsordningen for frivillige virksomheter m.m. 
 
Vi har følgende kommentarer til høringen: 
 
Vi støtter forslaget om at registeret bør være statlig eid. Vi mener også at det er naturlig at 
det legges til Brønnøysundregisteret.  Der sitter man allerede med betydelig kompetanse på 
denne type registre, samtidig som en slik lokalisering vil gjøre samordningen med andre re-
gistre, som f.eks. Enhetsregisteret, enklere. Dessuten foreslår vi også at det for de enhetene 
som ikke allerede er registrert i Enhetsregisteret, bør være tilstrekkelig å sende inn én regist-
rering direkte til Frivillighetsregisteret. 
 
Det bør også være mulighet for en hovedorganisasjon til å registrere sine lokale ledd og un-
derenheter direkte eventuelt etter godkjenning fra disse. Dette bør tydeliggjøres i lovverket. 
For flere trossamfunn vil det være naturlig ut fra deres organisasjonsform. 
 
Vi vil spesielt påpeke nytten av at registeret baserer seg på kategoriseringsmalen til the John 
Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, samt FNs håndbok for nonprofit sektor. Ikke 
bare vil dette vil styrke muligheten for internasjonale komparative studier på feltet, men det 
vil også forenkle utformingen av den nasjonale politikken for frivillighetssektoren. 
 
Det er imidlertid et forhold knyttet til denne kategoriseringsmalen vi vil gjøre oppmerksom på. 
Malen opererer med en samlebetegnelse for religiøse organisasjoner. Det omfatter alt fra de 
frivillige religiøse organisasjonene innenfor Dnk til registrete trossamfunn. Sistnevnte er imid-
lertid en egen kategori juridisk person i norsk lovverk regulert gjennom Lov om trudomsam-
funn og ymist anna av 13.juni 1969. Trossamfunnene, som samtidig er frivillige organisasjo-
ner, er omfattet av et eget regelverk for offentlige tilskudd basert på det offentliges bevilg-
ninger til Den norske kirke.  Den særstilling registerte og uregistrete trossamfunn sammen 
med livssynsamfunnene har, gjør at man av praktiske og økonomiske grunner må skille dem 
ut som egen underkategori innenfor religiøse organisasjoner. Vi viser til kategoriseringsmalen 
slik den er gjengitt i NOU 2006 Nr 15,  side 71:  
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Det påpekte problem kan løses ved å f.eks å innføre en egen underkategori 10 200  Tros- og 
livssynssamfunn. 
 
Vi har også en kommentar til utkast til lov om frivillighetsregister § 4 siste setning: 
"Enhet som har adgang til å foreta utdelinger til fysiske personer osv."  Dersom denne formu-
leringen er spesielt knyttet til aksjeselskaper er den forståelig. Er den av generell karakter kan 
den ramme diakonale og filantropiske virksomheter som deler ut både mat og beskjedne 
pengegaver til særlig trengende. Her er det behov for en tydeliggjøring.  
 
Vi vil til slutt presisere at registrering av frivillig virksomhet og vilkår for evt. offentlige støtte 
ikke må inneholde forutsetninger som bryter med religions- eller organisasjonsfriheten.  
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Nye Norges Kristen Råd 
 
 
 
Ørnulf Steen(sign.)        
Generalsekretær         

Dag Nygård(sign) 
Spesialrådgiver 
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