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Sammenhold
Inspireret af ”Et Danmark, der står sammen”, nemlig grundlaget for den nye regering vi fik i 2011, kunne
samme overskrift sættes på ISOBROs medlemmer. ”Et indsamlings Danmark der står sammen”.
Indtægtsundersøgelsen for 2010 viser en fortsat fremgang for indsamlinger, men den stigning, vi har set
gennem de senere år, kan godt risikere at flade en smule ud, men lad os nu se, når den nye undersøgelse
foreligger.
Fra ISOBROs side har vi i hvert fald gjort, hvad vi kan – og med stor hjælp fra jer – for at sikre gode forhold
på indsamlingsmarkedet fremover. Vi har siden foråret 2010 stået sammen om oplæg til en ny
indsamlingslov, og jeg er stolt over at kunne vise jer denne Betænkning om indsamlinger. Den bærer nr.
1532.
Jeg kan indskyde at betænkning nr. 0001 blev afgivet af Handelsministeriet den 31. marts 1949 altså for 63
år siden og den omhandlede en revision af sømandsloven.
På en måde er denne betænkning også en slags sømandslov, da den giver anvisning på, hvordan vi alle
sammen fremover skal NAVIGERE på et indsamlingsmarked, som vil bygge på et bedre lovgrundlag, men
som også vil skabe nogle sejlrender i form af en generalklausul om god indsamlingsskik, der, hvis de ikke
følges, kan føre til alvorlig grundstødning og måske endda kuldsejling.
I Holbergs Komedie 'Den politiske Kandestøber',siger hovedpersonen om stykkets morale: Et er et Søe‐Kort
at forstaae, Et andet, Skib at føre.
Jeg kan garantere for, at ISOBRO vil gøre, hvad der er muligt for at hele indsamlings Danmark ikke blot
forstår den nye indsamlingslov, men også bliver i stand til at navigere herefter fremover.
Det sker desværre af og til, at nogle støder på grund på indsamlingsmarkedet, men som udvalgsformand
Sys Rovsing tørt har bemærket ”sjældent nogle af ISOBROs medlemmer”.
Operation X havde den 12. april fokus på indsamlingstiltag, der ikke blot syntes grundstødt, men snarere
burde sammenlignes med det rene pirateri. Jeg tager skarpt afstand fra indsamlinger uden
dokumenterbart formål, som vi så eksempler på. Det er ødelæggende for det ordentlige arbejde I hver især
står i, og med den seneste indsamlingsetisk kontrol, tror jeg ikke ISOBROs medlemmer nogensinde havner i
Absalons søgelys som pirater.
Jeg ved, I alle søger at finde et fornuftigt ocean at fiske i, og vi tror det fortsat kan lade sig gøre på en god
måde. Danskerne bakker i hvert fald op om indsamling som aldrig før.
Men nogle gange kan det være fornuftigt at bruge ressourcer på at finde nye områder, hvor man står mere
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alene, så man ikke kun fisker dér hvor alle andre er og hvor konkurrence og positionering dominerer og
presser ROI ned. Det kan med andre ord betale sig at sikre vækst ved at fornye sig, det gælder både i mål og
teknikker.
Jeg står her med et brev fra justitsminister Morten Bødskov, hvor han bekræfter, at indsamlingsloven skal
behandles i den kommende folketingssamling. Vi har fra ISOBROs side presset på for at betænkningen gjort
til lov. Vi har debatmøde den 7. juni og høringsperioden afslutter den 20. juni, hvor vi i god forståelse med
Justitsministeriet har påtaget os at koordinere høringsbidrag fra alle indsamlingsorganisationerne.
ISOBROs stærke ønske om en hurtig lovbehandling får jeg også mulighed for at fremføre, da jeg den 31. maj
sammen med Robert mødes med Morten Bødskov for at runde arbejdet med Betænkningen af.
Sammenhold, når det gælder
Jeg vil gerne fortsætte i sø‐metaforen. Den 20. april blev en skelsættende dag for ISORBO. I kølvandet på en
rutinemæssig forespørgsel om tidspunkt for udbetaling af midler fra sidste års ansøgning til en tipspulje, fik
ISOBRO at vide, at Kulturministeriet i øvrigt var i gang med et lovforslag (L133) om en omlægning af den
almennyttige tipspulje. Forslaget havde allerede været til 1. behandling den 19. april og ingen af de 277
organisationer eller for den sags skyld ISOBRO var hørt.
Her måtte ISOBRO – nok for første gang i historien – tale med meget store bogstaver.
Med L133 skulle den generelle pulje til almenvelgørende formål slås sammen med projektpuljen, hvorefter
hele puljebeløbet skulle fordeles på et antal ministerier. F.eks. skulle Ulandsorganisationernes midler
overgå til Udenrigsministeriet, de folkekirkelige organisationers midler skulle overgå til fordeling af kirke‐
og ligestillingsministeriet osv.
I forbindelse med fremsættelsen af lovforslaget oplyste kulturministeren i Folketingssalen, at ”der ikke vil
være nogen forskel i de økonomiske konsekvenser for støttemodtagerne i forhold til den nye model, vi nu
fremlægger”. Det viste sig at være direkte forkert. L133 ville selvsagt føre til betydelige ændringer for
støttemodtagerne, og det fremgår også af de mere detaljerede lovbemærkningerne. Alene det forhold, at
Kulturministeriet foreslog midlerne overført efter de ansøgende organisationers og de bevilgede projekters
”typologi”, skabte højst uklare tilstande for ansøgerne. L133 gjorde desuden op med den objektive
fordeling efter folkelige forankring og indsamlingsevne.
Efter den 20. april fulgte et intens forløb, hvor ISOBRO dels fik udredt baggrunden for lovforslaget og dels
fik mobiliseret medlemsorganisationer og paraplyer, som hurtigt fik foretræde for Folketingets
kulturudvalg. Foretræderne udløste mere end 30 spørgsmål, hvis svar ikke efterlod nogen tvivl om L133s
mange uhensigtsmæssigheder. ISOBRO satte fokus på disse forhold, såvel på møder med departementet
som med kulturordførere, og fredag den 11. maj besluttede kulturministeren at tage lovforslaget af bordet.
Hvorledes det konkrete tages af, og herunder hvad der kommer til at ske som konsekvens heraf, ved vi
først, når den formelle beslutning udsendes.
Jeg skal benytte lejligheden til at takke de medlemsorganisationer, som tog sig tid til at forberede
foretræder og grundige og velunderbyggede spørgsmål. Det var Ibis, Amnesty International, Folkekirkens
Nødhjælp og paraplyen FKOF repræsenteret ved formanden Birger Nygaard og medlemsorganisationen
2

Danmission. Uden jeres hjælp, havde vi ikke fået taget forslaget af bordet.
Spillemarkedet
Den næste udfordring, ISOBRO står over, for handler om markedet for almennyttige lotterier. Jeg skal i
øvrigt en gang for alle aflive myten om, at velgørende lotterier kannibaliserer på de spil, vi får penge fra via
Danske Spil. Vi er nu i kontakt med spillemyndigheden, som netop i dag har inviteret til informationsmøde
om dannelse af en referencegruppe, der skal bistå Spillemyndigheden med at udarbejde en ny
bekendtgørelse for området. Når Mette ikke er til stede, er det fordi hun sammen med ISOBROs advokat
Henrik Bonné netop nu sidder til møde hos Spillemyndigheden. ISOBROs udvalg vedr. Spillemarkedet vil
bidrage systematisk til den kommende proces, og vi er allerede blevet bedt om at indhente talmæssige
oplysninger om de nuværende spil. I vil alle få henvendelse herom om kort tid. Spillemyndigheden
understreger, at det er en politisk beslutning, i hvilken retning en ny bekendtgørelse skal bevæge sig og
ISOBRO står klar med forslag til indhold.
Borgerrettet kommunikation
ISOBROs bestyrelse har som konsekvens af arbejdet med indsamlingsloven besluttet at vi, hvor det er
muligt skal skrue lidt op for det, vi kalder borgerrettet kommunikation. Om hvilket? Kunne I spørge. Om
indsamling, og i særdeleshed om, at det skal være godt og trygt at donere penge til velgørenhed. Med det
pres, der er på velfærden, øges fokus på hvor vi finder de ressourcer, som er nødvendige for, at det civile
Danmark kan løfte alle de opgaver, samfundet vil have dem til. Skal det offentlige bidrage, eller skal
foreningerne selv ud at samle ind?
Dette og meget andet bliver drøftet på Folkemødet på Bornholm , hvor vi i samarbejde med Rud Pedersen
investerer i et målrettet arrangement, nemlig en times debat om indsamling. Deltagerne bliver Peter
Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Liv Holm Andersen (RV), Karen Klint (S) samt Robert Hinnerskov,
og det foregår i bliver MeningsMinisteriet på havnen i Allinge. Debatten vil blive modereret af Søren Kaster.
ISOBROs sekretariat er i øvrigt til stede på hele Folkemødet. Ikke med en stand som sådan, men ude blandt
de øvrige deltagere og ikke mindst politikere, hvor der nok skal vise sig nogle frugtbare kontaktmuligheder.
Når jeg ser, hvad sekretariatet fik i hus af aftaler på en enkelt eftermiddag under afskedsreceptionen for
Hans Gammeltoft Hansen, har jeg store forventninger til hvad I kommer hjem med efter hele tre dage på
Bornholm! Og her tænker jeg ikke nødvendigvis på saltstegte sild, som ellers er lidt af en delikatesse i mine
øjne.
Det nødvendige netværk
Virkeligheden er, at ISOBRO for at kunne varetage sine medlemmer interesser er nødt til fortsat at udbygge
sit netværk. Det gælder ikke kun i Danmark men også på EU‐plan. Her glæder jeg mig over Mette Holms
formandskab for European Foundation, Kaldet EFA, som nu fokuserer på interessevaretagelse på områder,
der i høj grad kommer ISOBRO til gavn. Jeg glæder mig også over, at det lykkedes Robert Hinnerskov at få et
møde i vinter med repræsentanter Europa Kommissionen gennem udvalgsarbejdet i European Charities'
Committee on Value‐Added Tax, kaldet ECCVAT. Så sent som den 15. maj blev flere aftaler føjet til for at
sikre de velgørende foreninger høres i EU!
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ISOBROs økonomi er styrket gennem beslutningen om en ny kontingentstruktur og gennem en solid
medlemstilgang. Bestyrelsen stiller forslag om, at vi i forbindelse med fastlæggelse af kontingentet for 2013
alene skal gøre brug af prisindeksreguleringen. Vi er i den gode situation, at TRYG besluttede at øge den
procentdel, vi modtager af forsikringsengagementerne. Det gav på forhånd 100.000 kr. mere i indtægter i
2011, og det er vi meget glade for, og de penge har vi også haft brug for til at styrke interessevaretagelsen.
Jeg vil gerne takke for jeres fremmøde i dag og for jeres engagement, en stålsat vilje og et brændende
ønske om at styrke vores forskellige gode sagers vilkår i Danmark.

Tak
Jeg vil også gerne takke sekretariatet. Jeg ved godt at jeg understregede dette ved det ekstraordinære
repræsentantskabsmøde sent sidste år, men dette er noget der tåler gentagelse. Det er intet mindre end
imponerende hvad vores sekretariat formår. Både i kvantitet og kvalitet. Jeg er ikke et sekund i tvivl om at
medlemsorganisationernes ROI på kontingentet slår selv de mest velsmurte fundraising maskinerier her i
landet. Louise, Susanne, Mette og Robert. 1000 tak for jeres flotte indsats. Det er imponerende, det er
vigtigt og det er så meget værd det I gør.

Hermed overgiver jeg beretningen til repræsentantskabet.
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