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Vedtak i Frivillighetsregisternemnda 29. november 2017

Sak
2017005 FAU Ulvestad Barneskule - org.nr. 915 993 311 - klage over vedtak om å nekte

registrering av deltakelse i grasrotandelen

Til stede: Leder Elisabeth Wittemann, Åse Gustavsen, Ingjald Sørh øy, Bernard Enjolras ,
S tian Slotterøy Johnsen

Sakens bakgrunn
FAU Ulvestad Barneskule (klager) har siden 28. oktober 2015 vært registrert i
Frivillighetsregisteret . Foreningen anmodet ved endringsmelding 27. mars 2017 om å bli
registrert med deltakelse i grasrotandelen.

Frivillighetsregisteret besluttet i vedtak 6. april 2017 ikke å godkjenne endrings meldingen .
Avslaget var begrunnet med at FAU Ulvestad Barneskule er organisert av det offentlige , og
dermed ikke har rett til deltakelse i grasrotandelen.

F rivillighetsregisterets vedtak ble påklaget samme dag. Klager anfører at FAU ikke er
organisert av det offentlige, men er innvalgte frivillige foreldre som kan tale elevene og
foreldrenes sak i skolesammenheng .

Frivillighetsregisteret har ikke funnet gru nn til å omgjøre sitt vedtak og oversendt e klagen til
Frivillighetsregisternemnda 16 . mai 2017 .

Det rettslige grunnlaget
Det fremgår av pengespilloven § 10 første ledd at en andel av innsatsbeløpet til spill som
omfattes av loven kan, etter beslutning fra den enkelte spiller , fordeles direkte til en enhet som
er registrert i frivillighetsregisteret. Formålet med grasrotandelen er å fremme frivillig,
allmennyttig vi r ksomhet på lokalt eller regionalt nivå, jf. grasrot forskriften § 1.

I grasrot forskriften § 3 første ledd fremgår det at en enhet i Frivillighetsregisteret kan motta
grasrotandel dersom enheten er ikke - fortjenestebasert og hovedsakelig basert på frivillig
innsats. Av fjer de ledd bokstav c fremgår det at " virksomhet som er organisert av det
offen tlige, herunder forvaltningsvirksomhet som er delegert til frivillige organisasjoner, og
virksomhet som er organisert privatrettslig, men som det offentlige står bak " ikke kan delta i
grasrotandelen.

Av frivillighetsregisterloven § 13 fremgår det at "[r] e gisterføreren skal prøve om innsendte
opplysninger og dokumentasjon er i samsvar med reglene i denne lov og forskrifter gitt i
medhold av loven. Opplysningene skal innføres i registeret straks de er funnet i orden. "
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Av forvaltningsloven § 34 følger det a t klageinstansen kan prøve alle sider av saken og
herunder ta hensyn til nye opplysninger. I dette ligger at klageinstansen fullt ut kan prøve
både rettsanvendelsen, saksbehandlingen, faktum og det frie skjønn. Klageinstansen kan selv
treffe nytt vedtak i saken eller oppheve det og sende saken tilbake til underinstansen til helt
eller delvis ny behandling.

Frivillighetsregisternemndas vurdering
FAU Ulvestad Barneskules klage gjelder Frivillighetsregisteret s vedtak om å nekte
registrering av deltakelse i gr asrotandel.

Frivillighetsregisternemnda behandlet 15. juni 2015 en tilsvarende klage fra FAU Viberg
Barneskole i sak 2015001 . N emnda uttalte at "[s]elv om FAU er en forening drevet av
foreldre, legger Frivillighetsregisternemnda vekt på at utvalget er hje mlet i opplæringsloven
som et av flere elementer i drift av den offentlige skolen. Nemnda slutter seg etter dette til
Frivillighetsregisterets vurdering om at FAU er å anse som forvaltningsvi rksomhet delegert
fra det offentlige til en frivillig organisasjo n – og de rmed faller utenfor ordningen."

Frivillighetsregisternemnda ser ingen grunn til å fravike den forståelsen som ble lagt til grunn
i denne saken.

Klager har etter dette ikke rett til å delta i grasrotandelen.

Konklusjon
Frivillighetsregisternemnd a finner etter en konkret vurdering av sakens opplysninger at
Frivillighetsregisterets vedtak skal opprettholdes .

Vedtak
Klagen tas ikke til følge.
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