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Vedtak i Frivillighetsregisternemnda 29. november 2017

Sak
201700 6 Noesosialt.no - org.nr. 918 622 640 - klage over vedtak om å nekte regist rering av

deltakelse i grasrotandelen

Til stede: Leder Elisabeth Wittemann, Åse Gustavsen, Ingjald Sørhøy, Bernar d Enjolras ,
S tian Slotterøy Johnsen

Sakens bakgrunn
Noesosialt.no (klager) ble registrert i Frivillighetsregisteret 27. februar 2017. Den 2 1 . april
2017 meldte klager inn registrering i F rivillighetsregisteret med deltakelse i grasrotandelen.

Frivillighe tsregisteret fattet vedtak 9 . mai 2017 om å nekte deltakelse i gr asrotandel en etter å
ha konkludert med at Noesosialt.no ikke driver lokal eller regional virksomhet, og dermed
ikke har rett til deltakelse i grasrotandelen.

Frivillighetsregisterets vedtak ble påklaget 26. mai 2017 . Klager hevder at de skal utvikle en
webportal som skal tilby sosiale aktiviteter i forskjellige kommuner og lokalområder i Norge,
og at avgrensningen i tilbudet tilsier at virksomheten driver lokalt.

Frivillighetsregisteret har ikke funnet grunn til å omgjøre sitt vedtak og har oversendt klagen
til Frivillighetsregisternemnda for behandling.

Frivillighetsregisternemnda mottok k lagen med innstilling fra Frivillighetsregisteret 10. juli
2017.

Det rettslige grunnlaget
Det fremgår av pengespilloven § 10 første ledd at e n andel av innsatsbeløpet til spill etter
beslutning fra den enkelte spiller kan fordeles direkte ti l en enhet som er registrert i
F rivillighetsregisteret, og som driver aktivitet på lokalt nivå. Formålet med grasrot andelen er
å fremme frivillig, allmennyttig vi r ksomhet på lokalt elle r regionalt nivå, jf. forskrift om
grasrotandel § 1.

Av frivillighetsregisterloven § 13 fremgår det at "[r] egisterføreren skal prøve om innsendte
opplysninger og dokumentasjon er i samsv ar med reglene i denne lov og forskrifter gitt i
medhold av loven. Opplysningene skal innføres i registe ret straks de er funnet i orden ".

Av forvaltningsloven § 34 følger det at klageinstansen kan prøve alle sider av saken og
herunder ta hensyn til nye op plysninger. I dette ligger at klageinstansen fullt ut kan prøve
både rettsanvendelsen, saksbehandlingen, faktum og det frie skjønn. Klageinstansen kan selv
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treffe nytt vedtak i saken eller oppheve det og sende saken tilbake til underinstansen til helt
elle r delvis ny behandling.

Frivillighetsregisternemndas vurdering
Noesosialt.nos klage gjelder Frivillighets registerets ve dtak om å nekte registrering av
deltakelse i grasrotandel.

Det følger av pengespilloven § 10 første ledd at bare organisasjoner som dr iver virksomhet på
lokalt nivå har rett til å delta i grasrotandelen , jf. også formålet i forskrift om grasrotandel § 1.

Det fremgår av vedtektene t il Noesosialt.no § 2 at "Foreningen har sitt hovedkontor i Oslo og
utøver sin virksomhet i hele landet". N emnda er enig i Frivillighetsregisteret s vurdering om at
selve virksomheten må anses landsomfattende selv om de enkelte tilbud kan være på regionalt
eller lokalt nivå . Virksomheten kan derfor per i dag ikke regnes som lokal eller regional.

Konklusjon
Fri villighetsregisternemnda finner etter en konkret vurdering av sakens opplysninger at
Frivillighetsregisterets vedtak skal opprettholdes .

Vedtak
Klagen tas ikke til følge.
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