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Denne høringsuttalelsen er avgitt administrativt. I`64  -otf
Kulturavdelingen i Elverum kommune er godt kjent med foreningsregister og service til organisasjoner og til
publikum. Erfaringene dekker mange forhold. Hovedkonklusjonen er at et slikt arbeid krever god
lokalkunnskap, god kontakt med det lokale foreningslivet og en aktiv og oppsøkende innsats fra den som
skal føre og ajourholde et register.

Kulturavdelingen har fulgt utviklingen av Kulturnett Norge og Kulturnett Innlandet over  tid. Vi  ser blant
annet at det arbeidet har klare paralleller og delvis overlappende aktivitet med flere andre nettbaserte
informasjonstjenester .  Vi mener det må være ne forutsetning at et nytt Frivillighetsregister kan bygges slik at
det utnytter de mulighetene som allerede finnes i eksisterende baser og at de ulike basene far "sømløse"
muligheter for søk og informasjonsutveksling.

Det er også klart for oss at arbeidet med å få inn informasjon til, registrere i baser og formidle informasjon
om et Frivillighetsregister må skje lokalt og nær brukerne av registeret. Myndighetenes bruk av registeret til
å finne og få kontakt med organisasjoner, foreninger og eventuelle enkeltpersoner skulle fungere fra alle
steder.

Det kunne være en god sak for både statlige, regionale og lokale myndigheter og kulturaktører hvis et slikt
register ble tilgjengelig og anvendelig. Jeg er overbevist om at kommunene kan tenke seg å ta på seg et slikt
arbeid, så lenge merarbeid og driftskostnader er dekket av selve prosjektet. Vi vil kunne sikre den
lokalkunnskapen og kontakten som er nødvendig for at registeret skal bli vellykket.

Med hils

St' ar Hovland
kultursjef
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