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Vedtak i Frivillighetsregisternemnda 27. august 2018 
 

Sak  

2018/0006 Foreldregruppen Anno 2017 – org. nr. 919 622 733 - klage over vedtak 
om å nekte registrering i Frivillighetsregisteret 

 
Til stede: Leder Elisabeth Wittemann, Åse Gustavsen, Ingjald Sørhøy, Bernard 
Enjolras, Stian Slotterøy Johnsen 
 
Sakens bakgrunn 
Foreldregruppen Anno 2017 (klager) meldte 17. september 2017 inn registrering i 
Frivillighetsregisteret.   
 
Frivillighetsregisteret fattet vedtak 25. september 2017 om ikke å godkjenne 
registrering i Frivillighetsregisteret, med den begrunnelse at enhetens aktiviteter 
var ansett som organisert av det offentlige. 
 
Klager påklaget vedtaket 28. september 2017. Klager anfører at enhetens 
oppgaver ikke er organisert av det offentlige og at de ikke er 
pålagt å utføre oppgavene. Klager har vist til at foreningen skal drive 
inntektsbringende aktiviteter som basarer, loppemarkeder, kafé-aktiviteter 
og lignende, samt arrangere sosiale aktiviteter og turer i lokalmiljøet. Klager viser 
videre til at hensikten med å registrere foreningen i Frivillighetsregisteret er at 
foreningens medlemmer og andre støttespillere kunne tilgodese foreningen via 
Grasrotandel. Det vises for øvrig til klagen i sin helhet. 
 
Frivillighetsregisteret har ikke funnet grunn til å omgjøre sitt vedtak og 
oversendte klagen til Frivillighetsregisternemnda 2. januar 2018. 
 
Det rettslige grunnlaget 
Det rettslige grunnlaget er Lov om register for frivillig virksomhet av 29. juni 
2007 nr. 88 (frivillighetsregisterloven). 
 
Det følger av frivillighetsregisterloven § 3 andre ledd bokstav a at «aktiviteter 
organisert av det offentlige» ikke regnes som frivillig virksomhet og dermed ikke 
gir rett til registrering i frivillighetsregisteret. Dette er begrunnet i Ot. prp. nr. 55 
(2006-2007) side 32: 
 
«Arbeidsgruppen legger til grunn at aktiviteter som er organisert av det offentlige 
ikke er frivillig virksomhet. Slike aktiviteter bør ikke kunne inngå i et 
frivillighetsregister, dels fordi de knytter an mot den offentlige sektor og dels 
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fordi man da i realiteten vil ha fjernet seg fra det som tradisjonelt karakteriserer 
virksomheten i frivillige organisasjoner, jf. pkt. 3.6.2.»  
 
Oppgaver som er pålagt grunnskolenes foreldreråd er regulert i opplæringslova § 
11-4: 
 
«På kvar grunnskole skal det vere eit foreldreråd der alle foreldre som har barn i 
skolen, er medlemmer. 
 
Foreldrerådet skal fremje fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og 
foreldre tek aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet skal 
arbeide for å skape godt samhald mellom heimen og skolen, leggje til rette for 
trivsel og positiv utvikling hjå elevane og skape kontakt mellom skolen og 
lokalsamfunnet. 
 
Foreldrerådet vel eit arbeidsutval. Arbeidsutvalet vel to representantar med 
personlege vararepresentantar til samarbeidsutvalet. Leiaren for arbeidsutvalet 
skal vere den eine av representantane.» 
 
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 
Foreldregruppen Anno 2017 sin klage gjelder Frivillighetsregisterets vedtak 25. 
september 2017 om å nekte registrering i Frivillighetsregisteret.  
 
Det følger Frivillighetsregisternemndas praksis at foreninger, herunder FAU, som 
har til formål å utføre oppgaver som etter opplæringslova § 11-4 er pålagt 
foreldrerådet, utfører aktiviteter som er organisert av det offentlige, jf. 
frivillighetsregisterloven § 3, og dermed ikke har registreringsrett.  
 
Foreninger som er opprettet etter initiativ fra foreldrene, og ikke har til formål å 
utføre oppgaver som nevnt i § 11-4, kan vurderes registrert i 
Frivillighetsregisteret. 
 
Det fremgår av klagers vedtekter § 2 at foreningens formål er «å ivareta det 
administrative og økonomiske arbeidet utøvet av foreldregruppen til Klasse 2B 
2017-2018 Kanebogen skole. Foreningens arbeid begrenser seg geografisk til 
aktiviteter i Harstad kommune, med hovedvekt på aktiviteter i nærområdet til 
Kanebogen skole.» 
 
Formålet ble i forbindelse med klagebehandlingen i Frivillighetsregisteret, utdypet 
nærmere: «Foreningen skal organisere inntektsbringende aktiviteter som basarer, 
loppemarked, kafe-aktiviteter og lignende samt arrangere sosiale aktiviteter, turer 
i lokalmiljøet og evt privat arrangerte turer hvor det er frivillig å delta - med mer.» 
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Slik foreningens formål er angitt i vedtektene og senere presisert av klager, 
fremstår aktivitetene som arrangeres av Foreldregruppen Anno 2017, slik at de 
faller innenfor oppgavene til foreldrerådet etter opplæringsloven § 11-4, og er 
derfor aktiviteter som ases organisert av det offentlige. Nemnda viser i tillegg til 
vedtektene § 14 om at foreningens eventuelle midler etter oppløsning skal tilfalle 
FAU Kanebogen skole, og § 4 om at medlemmene i foreningen består av 
foreldre/foresatte og kontaktlæreren til den aktuelle klassen. Disse forholdene 
underbygger også nemndas vurdering. Nemnda er enig i at Foreldregruppen Anno 
2017 nektes registrering i Frivillighetsregisteret. 

 
Klager har vist til at foreningen ønsker deltakelse i Grasrotandelen og at det var 
hensikten med å søke registrering i Frivillighetsregisteret. 
Frivillighetsregisternemnda slutter seg Frivillighetsregisterets bemerkninger i 
innstillingen 2. januar 2018, om at foreningen uansett ikke kunne registreres som 
deltaker i Grasrotandelen. 

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

Vedtak 
Klagen tas ikke til følge. 
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