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VEDRØRENDE BETÆNKNING OM INDSAMLINGER – BETÆNKNING NR. 1532
Røde Kors takker for den fremsendte betænkning om indsamlinger, som er afgivet af Udvalget om
revision af reglerne om offentlige indsamlinger (herefter ”Udvalget”).
Røde Kors har som medlem af indsamlingsorganisationernes brancheorganisation ISOBRO fulgt Udvalgets arbejde og har i den forbindelse følgende generelle og specifikke bemærkninger til betænkningen.
1. Generelle bemærkninger


Røde Kors er indledningsvis meget tilfreds med, at de oprindelige intentioner bag udvalgsarbejdet også afspejler sig i den endelige betænkning. Røde Kors ser betænkningen som et positivt udgangspunkt for et kommende lovforslag om ændring af indsamlingsloven.



Røde Kors hilser velkommen, at betænkningen lægger op til en modernisering af den danske
indsamlingslovgivning, herunder peger på en bred definition af indsamlingsbegrebet.



Røde Kors er særligt tilfreds med, at betænkningen vægter indsamlings etik og tillid højt.
Danskerne skal kunne have tillid til, at deres bidrag anvendes til det angivne formål.



Tilsvarende er Røde Kors tilfreds med, at betænkningen foreslår en lovfæstelse af god indsamlingsskik samt oprettelse af en klagemulighed til et offentligt nævn.



Røde Kors er enig i Udvalgets forslag til et uafhængigt offentligt indsamlingsnævn, herunder
at det styrker netop de indsamlingsetiske regler samt medfører en ikke ubetydelig afbureaukratisering.



Røde Kors er glad for, at betænkningen på området for hustandsindsamlinger lægger op til en
god balance, som sikrer både den frivillige indsamler og borgeren en ”god indsamlingsoplevelse”.

2. Specifikke bemærkninger
Oprettelse af et uafhængigt offentligt indsamlingsnævn


Røde Kors er enig i behovet for oprettelsen af et nyt uafhængigt offentligt nævn med de begrundelser, som er anført i betænkningen, nemlig behovet for en samlet indgang til indsam-
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lingsområdet. Det betyder også, at nævnet overtager de forskellige sagstyper og opgaver på
indsamlingsområdet, som i dag varetages af de enkelte politikredse og af Justitsministeriet.


På baggrund af Udvalgets diskussioner, som gengivet i betænkningen, peger Røde Kors på
vigtigheden af, at nævnets rolle som uafhængigt offentligt organ præciseres yderligere i et
endeligt lovforslag.



Udvalget peger i sin betænkning på, at indsamlingsorganisationerne selv skal dække hovedparten indsamlingsnævnets omkostninger i forbindelse med oprettelse- og drift. Resten foreslås dækket af det offentlige svarende til de opgaver, som politiet ikke længere skal varetage.
Røde Kors anerkender ønsket om en medfinansiering fra indsamlingsorganisationernes side.
Men Røde Kors peger også på, at det vil forringe organisationernes fremme af de almene eller
humanitære formål, som de private bidragsydere jo støtter. Der går flere penge fra det formål, som danskerne støtter. Derfor er det derfor vigtigt, at gebyret til medfinansiering af et
nyt indsamlingsnævn fremstår både synligt og transparent for offentligheden.

Styrkelse af de indsamlingsetiske regler


Røde Kors ser det som helt afgørende, at de indsamlingsetiske regler skal gælde for alle, der
foretager indsamlinger, og er på den baggrund tilfreds med betænkningens forslag til en ny
general klausul.



Røde Kors er enig i, at et godt udgangspunkt for et sådant sæt af indsamlingsetiske retningslinjer vil være ISOBRO’s nuværende.

Vedr. kontaktmuligheder


Røde Kors er generelt enig i udvalgets overvejelser og forslag på området for hustandsindsamlinger. Vi er enige i, at netop denne form for indsamling, hvor man som borger direkte
opsøges på sin bopæl, kan opleves som anmassende. Hustandsindsamlinger er i høj grad også kendetegnet ved organisationernes evne til at inddrage frivillige danskere om et fælles almennyttigt eller humanitært formål. Derfor er vi glade for, at de foreslåede regler lægger op
til en balance, der sikrer både den frivillige indsamler og borgeren en ”god indsamlingsoplevelse”.



Røde Kors er tilfreds med Udvalgets forslag til definition af hustandsindsamling (jf. betænkningens side 94). Røde Kors er tilfreds med, at Udvalget for så vidt denne del er opmærksom
på, at også telefoniske henvendelser via. mobiltelefon er omfattet af reglerne om hustandsindsamling, da netop en sådan direkte henvendelse også kan virke anmassende.



Røde Kors er enig i Udvalgets forslag vedrørende tilladelser til hustandsindsamlinger.

Med venlig hilsen

Anders Ladekarl
Generalsekretær

RødeKors.dk

2

