
   

 
 
 
 
 
 
 

 
Postadresse 
Postboks 511 Sentrum 
5805 Bergen   

Besøksadresse 
Zander Kaaes gate 7 
5015 Bergen  

 
Tlf.:    55 19 30 00           

 
E-post: post@knse.no 

 

Vedtak i Frivillighetsregisternemnda 27. mars 2019 
 

Sak  

2018/0223 Stiftelsen ALS norsk støttegruppe – org. nr. 914 149 517 - klage over 
vedtak om å nekte registrering i Frivillighetsregisteret med deltakelse i 
Grasrotandelen 

 
Til stede: Leder Elisabeth Wittemann, Åse Gustavsen, Ingjald Sørhøy, Bernard 
Enjolras, Stian Slotterøy Johnsen 
 
Sakens bakgrunn 
Stiftelsen ALS norsk støttegruppe (klager) meldte 9. mai 2018 inn registrering i 
Frivillighetsregisteret med deltakelse i Grasrotandelen. 
 
Frivillighetsregisteret besluttet i vedtak 23. mai 2018 å gi avslag. Avslaget var 
begrunnet med at det ut fra stiftelsens formål og virksomhet fremstår som at 
stiftelsen driver landsomfattende virksomhet, og ikke aktivitet på lokalt eller 
regionalt nivå jf. forskrift om grasrotandel § 1. Vilkårene for å delta i 
Grasrotandelen ble derfor ikke ansett oppfylt. 
 
Frivillighetsregisterets vedtak ble påklaget 4. juni 2018. Klager anfører at 
stiftelsens arbeid er lokalt og at det gjennomføres seminarer på Gardermoen hvor 
stiftelsen har sin base. Klager viser til at det gjennomføres en rekke lokale 
aktiviteter slik som blant annet kurs, at det er opprettet en barne- og 
ungdomsgruppe som arrangerer lokale aktiviteter og at det arrangeres lokale 
aktiviteter på forespørsel fra pårørende. Det vises for øvrig til klagen i sin helhet.  
 
Frivillighetsregisteret har ikke funnet grunn til å omgjøre sitt vedtak og 
oversendte klagen med innstilling 6. juli 2018 til Frivillighetsregisternemnda. 
 
Klager sendte inn ytterligere merknader i saken 8. august 2018. Klager opplyser at 
de ikke skal samle inn midler til forskning på ALS og at Grasrotandelen er tiltenkt 
å gå til barne- og ungdomsgruppen lokalt. Klager viser til at stiftelsen er 
landsdekkende, men at den har lokal base på Øvre Romerike. Det vises for øvrig 
til merknadene i sin helhet. 
 
Det rettslige grunnlaget 
Det fremgår av lov om pengespill (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 
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lokalt nivå. Formålet med Grasrotandelen er å fremme frivillig virksomhet på 
lokalt eller regionalt nivå, jf. forskrift om grasrotandel § 1. 

 

I forarbeidene fremgår det at grasrotandelsordningen er ment å være en «støtte til 
frivillig aktivitet på grasrotnivå, dvs. i lokalsamfunn og avgrensede deler av 
landet», jf. Ot.prp. nr. 11 (2008-2009) punkt 4.2. 

 

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 
Stiftelsen ALS norsk støttegruppe sin klage gjelder Frivillighetsregisterets vedtak 
av 23. mai 2018 om å nekte registrering som deltaker i grasrotandel. 

 
Det fremgår av vedtektene § 2 at stiftelsens formål er å «støtte ALS-prosjekter 
som foregår i Norge». Videre fremgår det at stiftelsen har til formål å drive 
innsamling av midler for å kunne gi støtte til forskning på ALS, samt øke 
livskvaliteten for de med ALS og deres pårørende.  
 
Ut fra vedtektsbestemmelsen i § 2 kan ikke foreningens aktivitet anses avgrenset 
til en del av landet. Selv om klager viser til at det foregår endel aktivitet på lokalt 
nivå, er det avgjørende for nemnda at formålet åpner for landsdekkende aktivitet. 
Det foreligger heller ikke noen opplysninger som tilsier at foreningens aktiviteter 
er lokalt avgrenset. Også stiftelsens navn indikerer at stiftelsen har landsdekkende 
aktivitet. Frivillighetsregisternemnda har etter dette kommet til at klager ikke har 
rett til deltakelse i Grasrotandelen. 
 

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

Vedtak 
Klagen tas ikke til følge. 
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