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Innspill og kommentarer  til NOU 2006: 15 Frivillighetsregister

Det vises til e-post fra Utenriksdepartementet v/ Dag Nissen, mandag 2110-06, med
oppfordring til Norad om å komme med innspill til NOU 2006:15
Frivillighetsregister , og utkast til lov om frivillighetsregister med spesialmerknader.

Norad, ved Avdeling for sivilt samfunn, har gått gjennom utredningen og utkastet til
lov og har følgende kommentarer:

Generelt kan det sies at Norad ser viktigheten av registeret. Videre støtter Norad
arbeidsgruppens konklusjon med at registeret vil kunne fungere godt i forhold til
politikkutforming, være til nytte i forsknings- og statistikk-øyemed,  samt  underbygge
registrerte organisasjoners legitimitet. Det faktum at registeret i utgangspunktet er et
behov formidlet fra en rekke frivillige organisasjonene anses som positivt.

Ad formålet om å forbedre og forenkle samhandling mellom frivillig virksomhet og
offentlige myndigheter - behandlet i kapittel 2 i utredningen og _§ 1 i lovutkastet:

Argumentet nevnt foran, særlig med tanke på søknadsprosesser, anser Norad som mer
komplisert enn antydet i utredningen. I utredningen foreslås en rekke opplysninger
som hver enkelt enhet vil registrere ved tilknytning til Frivillighetsregisteret. Grunnet
krav fra ulike hold, og som følge av interne rutiner, vil disse opplysningene i stor grad
allerede være ferdig utarbeidet - så også ved en søknadsprosess. Tilgjengelige
opplysninger fra Frivillighetsregisteret anser Norad som relativt generelle. For Norad
vil det derfor være nødvendig å kvalititetssikre alle omsøkte prosjekter, blant annet
med en rekke tilleggsspørsmål, slik det også gjøres per i dag. Det vil være naturlig å
anta at det nettopp er å svare på disse spørsmålene i søknadsskjemaene som vil være
mest tidkrevende for søkerne.

Ad spørsmålet om re 'streringsrett eller registreringsplikt - behandlet i kapittel 3.5 i
utredningen og § 3 i lovutkastet:

Ved søknadsbehandling vil det for saksbehandlere være nyttig å få oversikt over den
offentlige støtten en organisasjon har mottatt totalt sett - også utover eget departement,
direktorat, etat etc. Dette vil kunne gi et mer helhetlig bilde av organisasjonens
økonomi og aktiviteter, utover det som spesifikt kan relatereres til kun en søknad.

Videre vil det være interessant å kunne få informasjon om blant annet støtte til ulike
kategorier av frivillige organisasjoner, og offentlig støtte til samme kategori sett over
tid, også her utover den informasjon som foreligger om støtte fra eget departement,
direktorat eller etat. Så vidt Norad bekjent, er denne typen informasjon om hele den
tredje sektor per i dag ikke lett tilgjengelig.



Norad

I lys av ovennenvte foreslår Norad at frivillige organisajoner som mottar offentlig
støtte bør kunne pålegges å registrere seg i Frivillighetsregisteret, og at opplysninger
om offentlig mottatt støtte inkorporeres i registeret.

Ad re 'sgltreing  av kategori  -  behandlet i kapittel 3.7.7 i utredningen, og  6 i
lovutkastet:

Detaljnivået på kategoriene registreringsenhetene kan deles inn i, vil i stor grad
avgjøre kvaliteten på den type informasjon Frivillighetsregisteret vil kunne gi ved søk i
registeret. Kategori er, som nevnt i utredningen, nært knyttet til en organisasjons
funksjon og aktivetsområde. Norad finner det derfor viktig å differensiere
organisasjonene til en viss grad.

I utredningen og i lovutkastet opereres det med to ulike oppsett av ICNPO-kategorier
for å kategorisere registreringsenhetene, jfr. tabell 1.2 og 1.3 (som er like) og tabell
4.1. Det går ikke klart fram hvilket av disse detaljnivåene som skal benyttes. Norad
antar at registerfurer vil benytte seg av inndeling lik den oppført i tabell 4.1, da denne
anses å kunne gi mest informasjon ved søk innen samme hovedkategori, og mellom
kategoriene.

Norad har  ingen øvrige merknader.

Med vennlig hilsen

Poul Engberg-  edersen
Direktør
Norad
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