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Vedtak i Frivillighetsregisternemnda 23. januar 2018 

 

Sak  

2017009     Den Thailandske Kvinneforeningen org.nr 993 135 798 - klage over vedtak om å 

nekte registrering som deltaker i grasrotandel 

 

Til stede: Leder Elisabeth Wittemann, Åse Gustavsen, Ingjald Sørhøy, Bernard Enjolras, 

Stian Slotterøy Johnsen 

 

Sakens bakgrunn 

Den Thailandske Kvinneforeningen (klager) meldte 4. september 2017 inn registrering i 

Frivillighetsregisteret med deltakelse i grasrotandelen. Klager ble registrert i 

Frivillighetsregisteret 11. september 2017. 

 

Frivillighetsregisteret fattet vedtak 11. september 2017 om å nekte registrering som deltaker i 

grasrotandelen etter å ha konkludert med at organisasjonen ikke driver virksomhet på lokalt 

eller regionalt nivå. 

 

Frivillighetsregisterets vedtak ble påklaget 8. oktober 2017. Klager anfører at organisasjonen 

driver aktivitet rettet mot thailandske kvinner og aktiviteter for å fremme thailandsk språk og 

kultur. Organisasjonen er lokalisert i Oslo-området hvor hele styret er bosatt. Aktivitetene 

foregår også i Oslo-området. Organisasjonen må derfor anses for å drive på lokalt eller 

regionalt nivå. Det vises for øvrig til klagen i sin helhet. 

 

Frivillighetsregisteret har ikke funnet grunn til å omgjøre sitt vedtak og har oversendt klagen 

til Frivillighetsregisternemnda for behandling.  

 

Frivillighetsregisternemnda mottok klagen med innstilling fra Frivillighetsregisteret 15. 

desember 2017. 

 

Det rettslige grunnlaget 

Det fremgår av pengespilloven § 10 første ledd at en andel av innsatsbeløpet til spill etter 

beslutning fra den enkelte spiller kan fordeles direkte til en enhet som er registrert i 

Frivillighetsregisteret, og som driver aktivitet på lokalt nivå. Formålet med grasrotandelen er 

å fremme frivillig, allmennyttig virksomhet på lokalt eller regionalt nivå, jf. forskrift om 

grasrotandel § 1. 

 

I forarbeidene til lov om endringer i pengespilloven m.m (grasrotandel) Ot.prp. nr. 11 (2008-

2009) punkt 4.2 fremgår det at "[g]rasrotandelsordningen er ment å være en støtte til frivillig 

aktivitet på grasrotnivå, dvs. i lokalsamfunn og avgrensede deler av landet." 
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Av frivillighetsregisterloven § 13 fremgår det at "[r]egisterføreren 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". 

 

Av forvaltningsloven § 34 følger det at 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 

Den Thailandske Kvinneforeningens klage gjelder Frivillighetsregisterets vedtak om å nekte 

registrering som deltaker i grasrotandel.  

 

Det følger av pengespilloven § 10 første ledd at bare organisasjoner som driver virksomhet på 

lokalt nivå har rett til å delta i grasrotandelen, jf. også formålet i forskrift om grasrotandel § 1. 

Aktiviteten må dermed drives innenfor en avgrenset del av Norge.  

 

Det fremgår av vedtektene § 1 at "Den Thailandske Kvinneforening skal være en tverrpolitisk 

interesseorganisasjon for å arbeide for å integrere thailandske kvinner best mulig i det norske 

samfunnet, og for øvrig yte hjelp, bistand og informasjon til kvinner og barn av thailandsk 

opprinnelse i Norge. Foreningen har videre til formål å bevare kultur for thaier i Norge".  

 

Slik vedtektsbestemmelsen i § 1 er formulert er det Frivillighetsregisternemndas oppfatning at 

foreningens aktivitet er rettet mot thailandske kvinner og barn over hele Norge. Vedtektene 

gir ikke uttrykk for at virksomheten er regionalt eller lokalt avgrenset.  

 

Klager har opplyst at de har en telefontjeneste for alle thailandske kvinner som befinner seg i 

Norge og bistår med veiledning (telefonsupport), men mener likevel at foreningen innfrir 

kravene om aktivitet på lokalt eller regionalt nivå fordi alle aktivitetene foregår i Oslo-

området. Som Frivillighetsregisteret har vist til i innstillingen 15. desember 2017, fremgår det 

av Frivillighetsregisternemndas avgjørelse i sak 2014001, at foreninger som driver virksomhet 

på lokalt eller regionalt nivå, men som har til formål å drive på landsbasis, ikke er 

grasrotberettiget.  

 

Konklusjon 

Frivillighetsregisternemnda finner etter en konkret vurdering av sakens opplysninger at 

Frivillighetsregisterets vedtak skal opprettholdes. 

 

Vedtak 

Klagen tas ikke til følge.   

 


