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Foreningen for Frivillighetssentralene kommenterer høringsuttalelse til 
Frivillighetsregisteret: 
 
Frivillighetssentralene har grunnet sin struktur og oppbygging blitt 
utelatt i de fleste fellesfora for frivillighet i Norge.  Riktignok er 
organisasjoner som selv har etablert Frivilligsentraler innad i egen 
organisasjon, med i debatter og avgjørelser som er avgjørende også for 
Frivilighetssentraler, men Frivillighetssentraler i seg selv har ingen 
demokratisk oppbygning som kan ivareta helheten. Dette er uheldig når 
avgjørelser tatt på vegne av Frivillighetssentraler rammer 
Frivillighetssentraler på en udemokratisk måte, og Frivillighetssentralene 
verken kan delta eller innvirke på prosessen. 
 
Derfor mener Foreningen For Frivillighetssentralene (heretter 3F) det er 
viktig å komme med synspunkter. 
 
3F mener at Frivillighetssentralene må behandles på lik linje med 
frivillige organisasjoner når det gjelder registrering i 
Frivillighetsregisteret. 
 
3F mener Frivillighetssentralene er fullt kapable, og kanskje i bedre stand 
enn andre frivillige organisasjoner til å dokumentere frivillighet grunnet 
data-programvare og krav fra myndigheter. 
 
Dette gjelder: 
 
* Rapportering av 
 
 * Årsverk 
 * Antall frivillige 
 * Antall brukere 
 * Antall aktiviteter og typer av aktivitet 
 
3F mener at registrering i Frivillighetsregister ikke er til hinder uansett 
eierform av Frivillighetssentralen. 
 
3F mener at når et av målene med Frivillighetsregister er å få oversikt 
over tredje sektor, så kan ikke Frivillighetssentralene utelukkes. 
 
3F mener at forskningen Institutt for Samfunnsforskning har utført på 
Frivillighetssentralene siden starten av sentralene på begynnelsen av 1990 
tallet, beviser solid eksistens av dette konseptet i det nasjonale 
frivillige bildet, og forskningen beviser grunnlag for videre utvikling av 
sentralene.  Derfor blir det uriktig framstilling av frivilligheten hvis 
Frivillighetssentralene ikke skal registreres i Frivillighetsregisteret. 
 
3F mener at viljen som Storting og Regjering legger til grunn for 
tilrettelegging av eksisterende Frivillighetssentraler, og kontinuerlig 
opprettelse av nye Frivillighetssentraler, taler klart for at 
Frivillighetssentralene er et prioritert satsningsområde og må delta i 
registrering og dokumentasjon i Frivillighetsregisteret.  
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