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HØRINGSSVAR NOU 2006:15, FRIVILLIGHETSREGISTER

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo takker for muligheten til å uttale oss i høringen om
Frivillighetsregister.

Vi beklager samtidig at vi har oversittet svarfristen pga litt forvirring om dato, men er
glad for hyggelig telefonsamtale med KKD i dag som sier at vi gjerne må sende inn vårt
svar.

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo er medlem av Frivillighet Norge, og vi antar at et av
våre anliggender blir ivaretatt gjennom høringssvaret derfra. Vi tar det likevel med her.

Først til selve temaet frivillighetsregister: Vi mener at dette er et klokt grep som kan vise
seg effektivt i flere henseender, og støtter fullt at et slikt register dannes. Vi ser ikke
minst frem til de mulighetene som måtte ligge i forskningsf mksjonen et slikt register vil
legge til rette for.

Så har vi to, for oss, viktige anliggender:

Registrering av kategori
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo er en mangslungen virksomhet som vil høre hjemme i
flere kategorier.

Ut fra John-Hopkins-kategoriseringen ser vi at vi passer inn i følgende kategorier:
3. Health
4. Sosial services
6. Development and housing
7. Civic and advocacy
8. Philantropy.

Vi mener det er avgjørende å finne en måte å registrere på som tar høyde for den type
organisasjon som Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo representerer.

Til kap 3.6.4 Hvilke juridiske personer bør kunne få stilling som registreringsenhet?
Under kap. 3.6.4.3 drøftes stiftelser, og det sondres mellom aktivitetsstiftelse og
avkastningsstiftelse.
Kirkens Bymisjon Oslo er en stiftelse og faller i all hovedsak godt inn under beskrivelsen
av aktivitetsstiftelser.



Vi har imidlertid innenfor vår virksomhet forvaltningen av noen fond og legater som har
til formål å etter søknad fordele avkastningen til enkeltpersoner. Videre driver vi som en
del av vår tradisjonelle juleaksjon innsamling av gavemidler som går til utbetaling til
enkeltpersoner etter søknad. (I begge tilfeller er målgruppen typisk aleneforsørgere,
minstepensjonister og folk som lever på sosialtrygd)
Det dreier seg for inneværende år om utdelinger på mellom 1  -  1,5  mill kr. for
ordningene samlet. (Til sammenligning er Kirkens Bymisjon Oslos samlet
kostnadsvolum ca 600 mill kr for inneværende år!)
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Slik vi leser utredningen kan det synes som om denne  (lille) delen av vår virksomhet
faller på utsiden av Frivillighetsregisteret.
Vi ville  synes det var helt urimelig om Stiftelsen Kirkens Bymisjon av den grunn ikke
skulle være registrerbar,  og mener også at det ville gjøre registeret mindre dekkende.
Vi vil dessuten få påpeke at i John-Hopkins-kategoriseringen er pengeutdelende stiftelser
med (kategori 8), og at utredningen her dermed innsnevrer modellen.
Vi håper det kan finnes løsninger på dette.

Med vennlig hilsen
FTELSEN N
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