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HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK MUSIKKRÅD TIL 
NOU 2006:15 Frivillighetsregister 

  
Vi viser til høringsbrev fra departementet datert 24. august 2006. 
  
  
Norsk musikkråd vil i starten takke Woxholdtuvalget for en god utredning. Vi har støttet opp 
om etableringen av et Frivillighetsregister i flere år, og ser med glede på at arbeidet med 
etableringen er kommet et stort skritt videre. 
 
Norsk musikkråd stiller seg bak høringssvaret fra Frivillighet Norge, og viser i hovedsak til 
denne. 
 
I likhet med Frivillighet Norge, er Norsk musikkråd opptatt av  

- Et frivillighetsregister vil være et viktig nytt verktøy for frivilligheten 
- Det er en forutsetning at registret innebærer en forenkling for de frivillige 

virksomhetene. 
 
Vi kommenterer i det følgende noen enkeltpunkter i forbindelse med utredningen 
 
Spørsmålet om registreringsrett eller registreringsplikt 
Norsk musikkråd slutter seg til Woxholdtutvalgets vurdering av behovet for å lovfeste 
ordningen med et frivillighetsregister. 
  
Norsk musikkråd slutter seg også til Woxholdtuvalgets vurdering av at en ny lov om 
frivillighetsregister skal gi frivillige virksomheter rett til å registrere seg, men ikke innebære 
registreringsplikt. Prinsippet om frivillige organisasjoners uavhengighet er viktig i et levende i 
demokrati og det offentlige må vise stor tilbakeholdenhet i forhold til loveregulering av 
frivillig sektor som sådan. 
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Behovet for minst mulig byråkrati og enkle løsninger 
En viktig forutsetning for at registeret skal fungere i tråd med intensjonene er at de frivillige 
virksomhetene faktisk registrerer seg. Det må derfor være så enkelt som mulig for frivillige 
virksomheter å registrere seg og å vedlikeholde informasjon i registeret.  
  
Norsk musikkråd slutter seg til Woxholdtutvalgets vurdering av at det er mest hensiktsmessig 
at enhetsregisteret formelt er "inngangsporten" til frivillighetsregisteret, og at virksomhetene 
registrerer og vedlikeholder informasjon i frivillighetsregisteret på samme skjema som brukes 
for registrering i enhetsregistret. Vi slutter oss videre til forslaget om at frivillighetsregisteret 
bare skal registrere informasjon som ikke allerede fins i andre registeret (som enhetsregisteret, 
foretaksregisteret, stiftelsesregisteret). Det er også viktig at de frivillige virksomhetene selv 
står fritt til å avgjøre hvilke informasjoner det er hensiktsmessig at er tilgjengelig i 
frivillighetsregisteret.  
 
Organisasjonsformer 
Norsk musikkråd registrerer at løsere frivillige virksomheter som for eksempel lokale band, 
teatergrupper, revyer eller ad-hoc protestaksjoner som ofte ikke er juridiske personer selv om 
de eksisterer over år, ikke vil kunne registrere seg i frivillighetsregisteret. Vi antar at flere av 
disse vil komme til å omorganisere seg slik at de blir egne rettssubjekter, dersom registrering i 
frivillighetsregisteret settes som vilkår for tilgang rettigheter, fritaks- eller støtteordninger.  
  
Norsk musikkråd konstaterer imidlertid at frivillighetsregisteret ikke vil gi det fullstendige 
bildet av frivilligheten i Norge all den tid en del av frivilligheten antakelig aldri vil organisere 
seg og bli juridisk person. 
  
Arbeidet med videre utforming av registeret 
Norsk musikkråd forutsetter å bli trukket med i det videre arbeidet med utformingen av 
frivillighetsregisteret og i arbeidet med utvikling av forskrifter til loven. Mange av de 
frivillige virksomhetene har mye erfaring med registerføring som det er viktig å trekke på i 
det videre arbeidet med frivillighetsregisteret.  
  
Norsk musikkråd ser også at god kommunikasjon mellom enhetsregisteret og andre registere, 
og frivillighetsregisteret er avgjørende for at frivillighetsregisteret skal bli et smidig og 
velfungerende verktøy. Arbeidet med utvikling og etablering av registeret må derfor utføres 
av et miljø med spisskomptanse. I lys av dette går Norsk musikkråd inn for at 
frivillighetsregisteret samlokaliseres med de øvrige registrene i Brønnøysund. 
  
Med hilsen 
NORSK MUSIKKRÅD 
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