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Høring  - NOU 2006: 15 - Frivillighetsregister

Vi viser til brev fra Kultur- og kirkedepartementet av 24. august 2006 og NOU 2006:15,
samt telefonsamtale med Gro Paudal den 20. oktober om utsettelse av fristen til fredag
27. oktober.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet vil vise til at frivillighetsfeltet er i stadig
endring. Dette bekreftes av at marginaliserte eller utsatte grupper organiserer seg i et
stadig større mangfold, og dette er en voksende form for organisering innenfor frivillig
virksomhet.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet gir støtte til landsdekkende og lokale
innvandrerorganisasjoner over kapittel  651,  post 71. Midlene forvaltes av Integrerings-
og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og av fylkeskommunene. 12005  ble det gitt støtte til
328  lokale innvandrerorganisasjoner og 8 landsdekkende organisasjoner. Det finnes i
tillegg mange lokale innvandrerorganisasjoner som ikke søker eller mottar støtte over
denne ordningen.

Vi mener at frivillighetsregisteret ikke i stor nok grad er tilpasset små lokale
organisasjoner uten store ressurser. Dersom frivillighetsregisteret skal fungere etter
hensikten, krever det stor grad av vedlikehold, oppfølging og veiledning.

Det må være tydelig for organisasjonene hvilke fordeler de har av å registrere seg. En
av fordelene som nevnes i utredningen er den såkalte "opplysningsbankfunksjonen",
hvor tanken er at en registrering vil bidra til en forenkling for enhetene selv, ved at de
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slipper  å  legge frem opplysninger om egne  forhold hver  gang de kommer i kontakt med
offentlige myndigheter, for eksempel dersom de skal søke midler.

For at forenklingen for organisasjonene skal være reell,  må det være en forutsetning at
de myndigheter som skal behandle søknader og utbetale midler,  kan være helt trygge
på at opplysningene som ligger inne i registeret er oppdaterte. Samtidig er det slik at

ulike myndigheter og ulike tilskuddsordninger til dels krever ulik type informasjon, slik
at opplysningene som skal ligge inne i registeret også må være relativt detaljerte.

Det er stor variasjon blant lokale organisasjoner.  Noen er store, men mange steder i
landet er organisasjonene svært små, og har gjerne under 100 medlemmer .  Det er også
store variasjoner med hensyn til aktivitetsnivå og type aktiviteter. Ikke minst er det stor
bevegelse i organisasjonslandskapet ,  med hensyn til at nye organisasjoner starter opp
mens andre legges ned.

Det er viktig at man ikke anser frivillighetsregisteret som en uttømmende kilde over
"frivillighets-Norge". Det kan være hensiktsmessig administrativt sett å bruke
registeret som en hovedkilde i forhold til tildeling av støtte, momskompensasjon,
deltakelse i beslutningsprosesser mv. Det bør imidlertid ikke være en entydig
forutsetning  for å få støtte og andre fordeler at organisasjonen er tilknyttet registeret.
Dersom deltakelse i beslutningsprosesser, skattefritak på gaver og annet skal knyttes til
det å være registrert, kan dette på sikt føre til en forskjellsbehandling og skjevfordeling
av ressurser mellom organisasjonene .  Det kan være mange grunner til at spesielt små
organisasjoner ikke er registrert ,  blant annet fordi de ikke kjenner til registeret, uten at
det nødvendigvis tilsier at de ikke bør omfattes av ulike former for støtteordninger for
frivillige  organisasjoner.

Dersom et frivillighetsregister skal fungere etter hensikten, er det nødvendig med tett
og kontinuerlig oppfølging av de registrerte, og vedlikehold av registeret. Det er også
viktig å ha gode rutiner for å spre informasjon om registeret ,  slik at små og nye
organisasjoner blir klar over registeret og motiveres til å legge seg inn.

I tillegg ønsker vi å peke på at fortsatt i dag har enkelte minoritetsgrupper en frykt for å
registrere seg i offentlige registre. Vi vil her særlig vise til den spesielle historien til
romanifolket/tatere, rom (sigøynere) og jøder. Vi viser for øvrig til kapittel 6.2.1 i
St.meld. nr. 15 (2000-2001) om nasjonale minoriteter i Norge.

Med hilsen

Tone Westlie (e.f.)
avdelingsdirektør

Kan Westersund
rådgiver
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