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Innledningsvis vil vi få utrykke glede over at denne utredningen nå er kommet 
og at regjeringen følger opp intensjonene om Frivillighetsregisteret fra Soria 
Moria-erklæringen. 
 
NMF synes at arbeidsgruppen har gjort en god jobb i utredningen og kan gi 
vår tilslutning til de fleste innstillinger fra arbeidsgruppen. Vi vil imidlertid knytte 
kommentarer til noen av arbeidsgruppens forslag og ikke minst til det videre 
arbeid, som forholdet mellom enheten som får ansvar for driften av registeret, 
heretter kalt registerfører, og de nasjonale organisasjonene. 
 
NMF mener utvalget har gjort en solid jobb i forhold til å beskrive behov, 
avgrensninger, strukturer og lovforslag, og er enig i de konklusjoner utvalget 
har kommet med. Det er imidlertid noen punkt vi vil be departementet å se 
nøyere på, nemlig finansieringen av registeret. 
 
3.8.4 Nærmere om finansieringen av et frivillighetsregister 
Vi er for så vidt enig i at en registreringsavgift på kroner 250 og en årsavgift på 
kroner 130 i seg selv ikke er avskrekkende. NMF mener at innkreving av så 
pass små beløp hos så mange nok er ganske ressurskrevende og i verste fall 
kan virke begrensende på utviklingen av frivillighetsregisteret. Vi har dessuten 
sett på hva dette betyr samlet sett for korpsene i NMF (ca 1700 enheter) og 
idrettslagene i NIF (ca 13600 enheter). Kostnaden for korpsene blir første år 
(250+130)*ca1700= ca 650.000,-, dette er ganske nøyaktig 50% av det 
tilskuddet de samme får i nasjonalt tilskudd fra Kultur- og kirkedepartementet. 
For NIF utgjør samme totale kostnad ca 5,2 millioner kroner. I de påfølgende 
år vil kostnaden være henholdsvis 225.000 og 1,8 millioner kroner, det er 
således ganske betydelige beløp som trekkes ut bare fra disse to sektorene 
alene. Frivillig sektor trenger alle de ressurser de har og trenger ikke flere 
regninger. Vi vil derfor be departementet om å fullfinansiere 
frivillighetsregisteret over statsbudsjettet.  
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3.4.4.2 Fristilt register uten dobbelt lagring av opplysninger 
NMF er enig i utvalgets konklusjon om at dette er den beste måten å 
organisere frivillighetsregisteret på, men har noen kommentarer til den 
praktiske gjennomføringen av dette. 
Vi vil understreke viktigheten av utvalgets merknad om at det ikke må legges 
opp til dobbeltregistreringer og vi vil her spesielt peke på at det er viktig for 
lokallagene å kunne forholde seg til ett kontaktpunkt. Vi er derfor skeptisk til 
utvalgets forslag om at registrering skal foretas i enhetsregisteret og resten av 
pliktige eller frivillige opplysninger skal registreres i frivillighetsregisteret. Det 
må kunne lages en smidigere løsning, helst i samarbeid med de nasjonale 
organisasjonene, som gjør spesielt første års registrering så enkel som mulig 
for lokallagene. Vi regner med at størsteparten av registreringene vil skje 
første driftsår. NMF vil også påpeke at alle de opplysninger som det legges 
opp til skal registreres i frivillighetsregisteret, allerede blir registrert av 
lokallagene i de nasjonale organisasjonenes databaser, pluss en del andre 
opplysninger. Det bør derfor etter vår mening åpnes for at lokallag (juridisk 
person) tilsluttet nasjonale organisasjoner kan gi fullmakt til det nasjonale 
leddet (juridisk person) til å registrere og vedlikeholde opplysninger i 
frivillighetsregisteret.  
 
For å få til et mest mulig velfungerende frivillighetsregister er vi overbevist om 
at det må være ett godt samarbeid mellom registerfører og de nasjonale 
organisasjonene. NMF foreslår derfor at det i forbindelse med opprettelsen av 
registeret formaliseres ett samarbeidsforum/referansegruppe med deltakere 
fra registerfører, eventuelt andre berørte offentlige registre og de nasjonale 
organisasjonene gjennom paraplyen FriNor. Dette organet må kunne anbefale 
løsninger på de nevnte problemstillinger og andre grensesnittsutfordringer, 
som helt sikkert vil oppstå, slik at en får et så godt fungerende og effektivt 
register som mulig. Grunntanken må være at registeret skal være et 
hjelpemiddel og gode, ikke en belastning. 
 
NMF ser frem til etableringen av Frivillighetsregisteret med tilhørende lovverk. 
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