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Forslag til lov om ændring af lov om indsamling m.v. (Styrket kontrol med ind-

samlinger som led i indsatsen mod terrorfinansiering og hvidvask)  

 

Dansk Erhverv har modtaget udkast til lov om ændring af lov om indsamling m.v. (styrket kontrol med 

indsamlinger som led i indsatsen mod terrorfinansiering og hvidvask). 

 

Dansk Erhverv er erhvervs- og arbejdsgiverorganisation for danske servicevirksomheder inden for 

blandt andet transport, detailhandlen og en række øvrige servicebrancher samt §8A-godkendte organi-

sationer og foreninger efter ligningsloven.  Dansk Erhverv har siden Indsamlingsnævnets oprettelse i 

2014 haft sæde heri og er senest udpeget for en ny periode.    

  

Bemærkninger 

Dansk Erhverv kan indledningsvist støtte lovforslaget og bakker op om formålet, nemlig at styrke kon-

trollen med indsamlinger som led i indsatsen mod terrorfinansiering og hvidvask.  

 

Bemærkninger til anmeldelsespligt 

Dansk Erhverv kan bakke op om de foreslåede ændringer i indsamlingslovens §§ 3 og 4, hvormed an-

meldelsespligten til at søge tilladelse udvides, herunder at indehaveren af en indsamlingsplatform skal 

sikre, at en indsamler har fået tilladelse fra indsamlingsnævnet.  

 

Der lægges også op til en øget kontrol af oplysninger i forbindelse med det oplyste formål for indsam-

lingen. Dansk Erhverv kan støtte dette, men peger på de samme overvejelser som brancheorganisatio-

nen ISOBRO fremfører i sit høringssvar, nemlig et forslag til også at medsende revisionsprotokol m.v. 

Dansk Ehverv opfordrer Justitsministeriet til, inden fremsættelse af det endelige lovforslag, en dialog 

med indsamlingsnævnets sekretariat og formand herom.  

 

Tilsvarende bakker Dansk Erhverv op om ISOBRO´s forslag til at sikre en udvidet adgang for sekreta-

riatet til udveksling af oplysninger med andre myndigheder.  

 

Med forslaget indføres også et krav om, at en organisation,  godkendt af skatteministeriet, ikke læn-

gere kan foretage indsamlinger uden anmeldelse, dog krav jf. gældende § 4, 1. I stedet kan der ansøges 

for tilladelse hver tredje år, ligesom det forslås indført som krav, at organisationen skal have eksisteret 
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i 10 år. Dansk Erhverv kan bakke op om, at der skal give tilladelse for indsamlinger for 3 år ad gangen. 

Dette på trods af, at det vil medføre forøget bureaukrati for store dele af civilsamfundet.  

  

Derimod er Dansk Erhverv betænkelig ved den del af forslaget, der handler om, at en organisation skal 

have eksisteret i 10 år.  Dette ud fra en antagelse om, at det vil ramme et spirende og innovativt civil-

samfund. Dansk Erhverv henviser her til ISOBROs høringssvar. Dansk Erhverv har samme bemærk-

ninger i forhold til de foreslåede ændringer i forbindelse med hustandsindsamlinger, og henviser også 

her til ISOBRO´s høringssvar.  

 

Bemærkninger til indsamlingsnævnets sammensætning  

Dansk Erhverv kan støtte, at Rigspolitiet får sæde i Indsamlingsnævnet. Dansk Erhverv anbefaler dog, 

i stedet for forslaget, en egentlig udvidelse af nævnet.  

 

Øvrige bemærkninger  

Dansk Erhverv kan bakke op om lovudkastets øvrige elementer, herunder et nyt stykke i § 9, stk. 3, 

hvormed beskikkelsen af nævnsmedlemmer, herunder formand samt stedfortrædere, er betinget af 

sikkerhedsgodkendelse.  

  

Dansk Erhverv stiller sig til rådighed for en uddybning af høringssvaret.   

 

 

Med venlig hilsen  

 

Rasmus Larsen Lindblom 

Velfærdspolitisk chef  

Dansk Erhverv  

 

 


