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Henvendelse fra Frivillighet Norge om ny foreningslov  

Vi viser til møte 6. juli 2020 og etterfølgende e-post av 8. juli 2020 med synspunkter og 

spørsmål om innretningen av foreningsloven. Vi viser også til telefonsamtaler om henvendel-

sen, sist 22. oktober 2020. 

 

I e-post av 8. juli 2020 bes det oversikt over antallet klagesaker i Brønnøysundregistrene i 

forbindelse med registrering av foreninger. For årene 2017, 2018 og 2019 er det identifisert 

48 klagesaker i Enhetsregisteret som direkte gjelder foreninger. Som følge av klagebehand-

lingen ble 21 av klagene registrert i Enhetsregisteret. I forbindelse med klagebehandlingen 

ble 8 klager trukket. 

 

Det er flere forhold som forårsaker klager. En rekke klager er forårsaket av uklare vedtekter, 

så som uklarhet hva gjelder stemmerett. Det er en rekke saker hvor sammenslutningen som 

ønskes registrert, viser seg å være noe annet enn en forening, blant annet at sammenslut-

ningen er å anse som et samvirke etter samvirkeloven. 

 

Uklarheter om foreningsbegrepet gir seg blant annet utslag i en forventning om at et stort an-

tall organisasjoner som ikke er selskap, kan anses som en forening. Brønnøysundregistrene 

har derfor veiledet flere interesse- og paraplyorganisasjoner og har i tillegg eget veilednings-

materiale. Erfaringen er at behovet for klargjøring av foreningsbegrepet og de krav som stil-

les for å få registrert en forening, er størst blant dem som ikke er tilknyttet en organisasjon 

som Norges Idrettsforbund eller andre store organisasjoner som organiserer frivilligheten i 

Norge. Som tidligere nevnt er dette bakgrunnen for at departementet vil få utarbeidet er for-

slag til foreningslov som gjør driften enklere og mer forutsigbar enn i dag for andre fore-

ninger. 

 

Frivillighet Norge 

Politisk rådgiver Janne Nyhus 
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Side 2 
 

Regelverket om registrering av foreninger innebærer skjønnsmessige vurderinger. Dette har 

medført at registrering av foreninger og endringer i dem er noe av den mest tidskrevende 

saksbehandlingen ved Brønnøysundregistrene. I tillegg kommer betydelig ressursbruk i Næ-

rings- og fiskeridepartementet for å ta standpunkt til klagesaker fra Enhetsregisteret.  

 

Som dere er kjent med, har Nærings- og fiskeridepartementet tildelt oppdraget med å lage 

forslag til ny foreningslov til "Team Knudsen" som besår av rådgiver i BAHR Gudmund Knud-

sen, professor ved UiO Geir Woxholth, advokat PhD Hedvig Bugge Reiersen og høyeste-

rettsdommer Borgar Høgetveit Berg. Teamet skal levere et forslag til lov. Dette forslaget skal 

bli til gjennom nært samarbeid mellom utredningsteamet, departementet og de som vil bli be-

rørte av loven – foreningene selv. Arbeidet skal sikre at berørte aktører får mulighet til 

komme med innspill i utredningsarbeidet. Innspillene vil bli lagt stor vekt på under arbeidet.  

 

Vi takker for innspillet fra Frivillighet Norge og håper på et gjensidig nyttig samarbeid med å 

lage forslag til foreningslov. 

 

Med hilsen 

 

 

Marit Elisabeth Bolstad (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Einar Nils Ruud 

seniorrådgiver 
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