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Vedtak i Frivillighetsregisternemnda 15. oktober 2019 
 

Sak  

2019/0091 Bakgårdsstaben Harstad – org.nr. 921 955 324 – 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 
Bakgårdsstaben Harstad (klager) meldte 20. desember 2018 inn registrering i 
Frivillighetsregisteret med deltakelse i Grasrotandelen. 
 
Frivillighetsregisteret besluttet i vedtak 9. januar 2019 å nekte klager deltakelse i 
Grasrotandelen. Vedtaket var begrunnet med at foreningen ikke er tilgjengelig for 
et bredt spekter av mennesker og av denne grunn ikke har rett til deltakelse i 
Grasrotandelen. 
 
Frivillighetsregisterets vedtak ble påklaget 9. januar 2019. Klager viser til at 
formålet med foreningen er å drive frivillig arbeid i forbindelse med den årlige 
BAKgårdsfestivalen i Harstad. Festivalen hadde i 2018 ca. 18.000 besøkende og 
over 350 frivillige deltok ved gjennomføringen. Foreningen er opprettet for å 
ivareta alle de frivillige på en best mulig måte, men stiller seg også til disposisjon 
for eventuelle andre produksjoner foreningen ønsker gjennomført, eksempelvis 
enkeltstående konserter og konferanser. Det vises for øvrig til klagen i sin helhet. 
 
Frivillighetsregisteret har ikke funnet grunn til å omgjøre sitt vedtak og har 
oversendt klagen med innstilling 31. 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 b er det gjort unntak for enheter 
som ikke er allmennyttige eller enheter der virksomheten kommer en lukket krets 
til gode. 
 
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 
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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 
Bakgårdsstaben Harstad sin klage gjelder Frivillighetssregisterets vedtak om å 
nekte registrering i Frivillighetsregisteret med deltakelse i Grasrotandelen. 
 
For å kunne delta i Grasrotandelen må foreningen være allmennyttig i forskriftens 
forstand. Det følger av forarbeidene til forskriften at «en allmennyttig 
organisasjon i denne ordningen skal forstås som organisasjoner som ivaretar 
allmenne samfunnsinteresser, og som er tilgjengelige for et bredt spekter av 
mennesker, og som ikke har en unaturlig begrensning i medlemskapet», jf. 
Kongelig resolusjon PRE-2017-12-15-2136 Forskrift om grasrotandelen punkt 2. 
 
Det følger av klagers vedtekter § 4 at medlemskap i forening kun kan tegnes av de 
til enhver tid valgte linjeledere i staben til Bakgården Harstad AS. I likhet med 
Frivillighetsregisteret legger Frivillighetsregisternemnda til grunn at denne 
begrensningen i adgangen til medlemskap ikke er naturlig eller saklig begrunnet 
sett i lys av foreningens formål. Klager er dermed omfattet av unntaket i 
forskriften § 3 tredje ledd bokstav b og har ikke rett til deltakelse i 
Grasrotandelen.  

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

Vedtak 
Klagen tas ikke til følge. 
 

 
 


