
 

 

Øvre Slottsgate 2B  
0157 Oslo 

+47 21 56 76 50 
post@frivillighetnorge.no 

Org.nr. 988 144 800 1 

Oppfølging av møte 

  
Her kommer en kort oppsummering av våre hovedpunkter og noen spørsmål for videre 
oppfølging. Vi ønsker å slå fast at vi fortsatt mener at dette ikke er en tilfredsstillende prosess 
også slik den nå er skissert. Mulighet for innspill gir ingen innsikt i arbeidet underveis eller 
mulighet til å ta del i de vurderingene som skal gjøres. Det er en vesentlig forskjell fra å ha en 
plass rundt bordet i et partssammensatt utvalg. Vi bidrar gjerne mer aktivt i arbeidet enn det 
som vi oppfatter som planlagt så langt. 
  
Frivillighet Norge representerer over 300 medlemsorganisasjoner, som til sammen har mer enn 
50 000 lokallag over hele Norge. Noen av våre medlemmer er store nasjonale organisasjoner, 
mens andre er enkeltstående enheter. Et stort flertall er foreninger, men vi favner også stiftelser 
og ideelle aksjeselskap. For en oversikt over våre medlemmer, 
se https://www.frivillighetnorge.no/medlemmer?kategorier 
  
Fra Frivillighet Norge: 

• Nyheten om arbeidet med foreningslov har ført til bekymring blant våre medlemmer. 
• Vi har ikke registrert behovet for en foreningslov. 
• Vi mener at departementet burde startet dialogen med frivillig sektor tidligere. 
• Vi mener at det å opprette en foreningslov skal bli bredere utredet enn vi så langt har 

oppfattet at er gjort og planlagt. Vi mener også at frivilligheten skal være part i arbeidet 
med å utrede og utarbeide forslag til lovtekst. Mulighet for innspill er ikke det samme 
som å delta i utredningen og utarbeidelsen. 

• Vi er bekymret for utilsiktede konsekvenser, særlig den normative effekten og hvorvidt 
andre aktører vil legge loven til grunn selv om denne er deklaratorisk. 

• Vi er bekymret for at målet om å forebygge økonomisk kriminalitet kan komme i konflikt 
med målet om forenkling. 

• Vi mener arbeidet må sees i sammenheng med øvrig frivillighetspolitikk og pågående 
prosesser med forenkling i regi av Kulturdepartementet. 

  
Spørsmål for videre oppfølging: 

• Kan vi få tilsendt en oversikt over antall klagesaker og årsaker til avslag i forbindelse 
med ønsket registrering av forening i registeret? 
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• Hvilke av de «foreningsrettslige prinsippene» som det henvises til hos 
Brønnøysundregistrene er det som skaper mest problemer i dag og hva vurderes endret 
fra gjeldende vurderingskriterier? 

• Har departementet vurdert andre tiltak enn å etablere en foreningslov for å løse 
utfordringene med å tydeliggjøre hvilke enheter som skal kunne registreres i 
Enhetsregisteret som «forening»? Hvilke andre tiltak er i tilfelle vurdert? 

• Finnes det en detaljert tidslinje for lovarbeidet, slik at det blir mulig for oss å legge opp 
våre egne prosesser for å kunne komme med forankrede innspill på riktige tidspunkt? 

 

Med vennlig hilsen 

Stian Slotterøy Jóhnsen 
Generalsekretær i Frivillighet Norge 


