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Vedtak i Frivillighetsregisternemnda 15. oktober 2019 
 

Sak  

2019/0071 Ambulanseteam – org. nr. 990 551 553 – klage over vedtak om å nekte 
registrering i Frivillighetsregisteret med deltakelse i Grasrotandelen 

 
Til stede: Leder Elisabeth Wittemann, Åse Gustavsen, Ingjald Sørhøy, Bernard 
Enjolras og Stian Slotterøy Johnsen 
 
Sakens bakgrunn 
Ambulanseteam (klager) meldte 16. desember 2019 registrering i 
Frivillighetsregisteret med deltakelse i Grasrotandelen.  
 
Frivillighetsregisteret besluttet i vedtak 7. januar 2019 å nekte klager deltakelse i 
Grasrotandelen. Vedtaket var begrunnet med at foreningens virksomhet er en del 
av det offentliges ansvar, og at foreningen av den grunn ikke har rett til deltakelse 
i Grasrotandelen. 
 
Frivillighetsregisterets vedtak ble påklaget 9. januar 2019. Klager anfører at 
foreningen ikke har noen tilknytning til det offentlige bortsett fra at medlemmene 
er ansatt av Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Klager viser til at det 
offentlige ikke driver med den type virksomhet som foreningen driver med, som 
er trivselstiltak på ambulansestasjonen og i bygda for å skape arbeids- og bolyst i 
distriktet. Det vises for øvrig til klagen i sin helhet. 
 
Frivillighetsregisteret har ikke funnet grunn til å omgjøre sitt vedtak og 
oversendte klagen med innstilling 23. januar 2019 til Frivillighetsregisternemnda. 
 
Det rettslige grunnlaget 
Det rettslige grunnlaget er forskrift 15. desember 2017 om grasrotandel 
(forskriften), jf. lov om pengespill § 10 første ledd. En enhet kan delta i 
Grasrotandelen dersom enheten er registrert i Frivillighetsregisteret og er ikke-
fortjenestebasert og hovedsakelig basert på frivillig innsats, jf. forskriften § 3 
første ledd. 
 
I forskriften § 3 tredje ledd bokstav a er det gjort unntak for enheter som er 
organisert av det offentlige, herunder forvaltningsvirksomhet som er delegert til 
frivillige organisasjoner, og virksomhet som er organisert privatrettslig, men som 
det offentlige står bak. 
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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 
Ambulanseteam sin klage gjelder Frivillighetsregisterets vedtak om å nekte 
registrering i Frivillighetsregisteret med deltakelse i Grasrotandelen.   
 
Det følger av forskriften § 3 tredje ledd bokstav a at enheter som er organisert av 
det offentlige ikke har rett til å delta i Grasrotandelen. Frivillighetsregisternemnda 
er enig med Frivillighetsregisteret i at bestemmelsen må tolkes slik at unntaket 
også omfatter enheter som utfører oppgaver som er et offentlig ansvar. Nemnda 
bemerker at det i nektingsvedtaket er vist til den likelydende bestemmelsen i 
tidligere forskrift, uten at dette har hatt betydning for vedtakets innhold. 
 
Formålet med foreningen fremgår av klagers vedtekter § 1: 
 

«Ambulanseteam skal være en tverrfaglig interesseorganisasjon for 
Ambulansepersonell ved Berg Ambulanse UNN, Senjahopen og skal arbeide 
for å øke den akuttmedisinske kompetanse samt styrke det sosiale samhold 
mellom ambulansepersonell på Berg Ambulansestasjon UNN» 

 
Frivillighetsregisternemnda er enig med Frivillighetsregisteret i at 
kompetanseheving og velferdstiltak på en offentlig arbeidsplass er en offentlig 
oppgave. 
 
Klager har videre redegjort for at foreningen også gjør trivselstiltak i bygda med 
sikte på å skape trivsel og arbeids- og bolyst i distriktet. Denne virksomheten 
ligger utenfor foreningens vedtektsfestede formål. Det er vedtektene som danner 
grunnlaget for registreringen i Frivillighetsregisteret og klager kan ikke registreres 
med deltakelse i Grasrotandelen. 
 
Konklusjon 
Frivillighetsregisternemnda finner etter en konkret vurdering av sakens 
opplysninger at Frivillighetsregisterets vedtak skal opprettholdes.  
 

Vedtak 
Klagen tas ikke til følge. 
 

 
 


