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Høring - utkast til forskrifter om tvangsmulkt ved brudd på meldeplikt til
Foretaksregisteret og Enhetsregisteret.
Vi viser til høringsdokument av 03.03.04 angående utkast til forskrift om tvangsmulkt ved brudd
på meldeplikt til Foretaksregisteret og Enhetsregisteret.
Økonomiforbundet er opptatt av om bruken av løpende tvangsmulkt kan være hensiktsmessig i
ethvert tilfelle. Vi forstår registrenes behov for best mulig å kunne sikre seg at
opplysningsplikten blir fulgt, men tror at denne typen virkemiddel bør vurderes.
Vi har 16 fylkesavdelinger med egne styrer og aktiviteter. Fylkesavdelingene har blitt anmodet
om å registrere seg i Enhetsregisteret med det formål å få eget organisasjonsnummer. Dette er
nødvendig for at fylkesavdelingene blant annet skal kunne opprette egen bankkonto, noe som
også i de fleste tilfeller er eneste hensikten med denne frivillige registreringen. I slike tilfeller
mener vi at bruk av tvangsmulkt både er uhensiktsmessig og urimelig. Våre fylkestillitsvalgte
har alle påtatt seg et verv på frivillig basis og med ingen eller liten godtgjørelse for jobben de
gjør. Med fare for tvangsmulkt hengende over seg, kan det bli vanskelig å få noen til påta seg
slike verv i fremtiden. Dette kan også påvirke til at færre lar seg frivillig registrere i
Enhetsregisteret, noe som klart er i strid med Enhetsregisterets formål. Vi ber derfor om at det
gjøres unntak i forskriftene for den type registrerte enheter.
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