
BREV  

Oslo, 26. juni 2020 

 

Nærings- og fiskeridepartementet 
Kopi: Kulturdepartementet 

Om arbeidet med ny foreningslov 

 

Vi viser til nyhetssak på Nærings- og fiskeridepartementets hjemmeside 25. juni om at 

departementet har lagt ut på anbud et oppdrag om å skrive et forslag til en ny lov om 

foreninger. Kulturdepartementet, som koordinerende departementet for statens 

frivillighetspolitikk, står i kopi. 

Vi ber om et møte med NFD og KUD så snart som mulig og før fristen for anbudet 16. juli 

hvor vi kan ta opp blant annet disse spørsmålene: 

• Hva er bakgrunnen for dette initiativet, og hvordan har regjeringen kartlagt og 

vurdert behovet for en slik lov?  

• Hvordan henger initiativet sammen med statens øvrige frivillighetspolitikk og 

foreklingsreformen for frivilligheten, slik den er beskrevet i bl.a. Meld. St. 10 (2018-

2019)? 

• Hvorfor er lovarbeidet lagt ut på anbud og ikke planlagt som et lovutvalg hvor 

frivilligheten er representert, slik for eksempel arbeidet med frivillighetsregisterloven 

var (NOU 2006:15)? 

• Hvorfor er lovarbeidet berammet til bare om lag 8 måneder? 

Forening er den vanligste organisasjonsformen for frivillige organisasjoner i Norge. Norge 

har ikke tidligere hatt en egen lov for foreninger. En foreningslov vil derfor innebære inngrep 

i organisasjonsfriheten i Norge, selv om deler av loven er deklaratorisk. Endrede rettslige 

rammer for foreninger vil også kunne få konsekvenser for tilgangen til offentlige goder og 

tjenester som tilskudd og registrering i frivillighetsregisteret.  

Den planlagte prosessen virker heller ikke å være i tråd med regjeringens ambisjon i 

frivillighetsmeldingen om en samordnet frivillighetspolitikk og at «Frivilligheita skal sikrast 

ein plass rundt bordet – fordi det gjer politiske vedtak betre.» Innspillsmøter kan ikke 

erstatte den likeverdige deltakelsen og perspektivrikdommen som et vanlig offentlig utvalg 

med bred representasjon gir. Prosessen fremstår særlig underlig i lys av at et formål med 

lovarbeidet er forenkling for foreningene.  

For å sikre legitimiteten til den nye foreningsloven ber vi regjeringen avlyse 

anbudskonkurransen og isteden organisere lovarbeidet som et lovutvalg med juridisk 

kompetanse og representasjon fra frivilligheten. 

Vi håper på raskt svar på møtehenvendelsen og tilbakemeldingene.  

 

Med vennlig hilsen 

 

Stian Slotterøy Johnsen    Andreas Borud 

Generalsekretær     Generalsekretær 

Frivillighet Norge     LNU 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-gjore-det-enklere-a-drive-forening/id2720882/

