Vedtak i Frivillighetsregisternemnda 20. oktober 2019
Sak
2019/0461 Stiftelsen Nobels Fredssenter – org.nr. 985 226 237 – klage over vedtak
om sletting av registreringsenhet i Frivillighetsregisteret
Til stede: Leder Elisabeth Wittemann, Åse Gustavsen, Ingjald Sørhøy, Bernard
Enjolras og Stian Slotterøy Johnsen
Sakens bakgrunn
Stiftelsen Nobels Fredssenter meldte 13. september 2018 registrering i
Frivillighetsregisteret, og ble innført 28. september 2018.
Frivillighetsregisteret sendte varsel om at registreringen ville bli slettet 30.
oktober 2018. I varselet ble det redegjort for at det i forbindelse med en
internkontroll var oppdaget at klager ikke oppfyller vilkårene for registrering i
Frivillighetsregisteret fordi stiftelsens virksomhet er organisert av det offentlige.
Klager ble gitt mulighet til å uttale seg om rettingen innen 13. november 2018.
Det ble informert om at dersom det ikke ble gitt tilbakemeldinger ville klager bli
slettet fra Frivillighetsregisteret.
Varselet ble sendt klager via Altinn, men som følge av en teknisk feil hos
Frivillighetsregisteret kom brevet aldri frem til stiftelsen. Vedtak om sletting ble
fattet 27. november 2018 og stiftelsen ble slettet samme dag.
Klager fikk oversendt varselet per e-post 28. mai 2019. Basert på informasjonen i
varselet påklaget stiftelsen slettingsvedtaket i e-post 4. juni 2019.
Klager anfører at stiftelsen ikke er organisert av det offentlige. Selv om Stortinget
oppnevner medlemmer til Den Norske Nobelkomite, så er komiteen hundre
prosent frittstående fra Stortinget. Klager viser videre til at Den Norske
Nobelkomiteen bare kommer med forslag til Stiftelsen Nobel Fredssenters
styremedlemmer, mens beslutningsmyndigheten ligger hos Nobelstiftelsen i
Stockholm. 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 8. juli 2019 til Frivillighetsregisternemnda.
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Det rettslige grunnlaget
Det rettslige grunnlaget er lov 29. september 2007 om register for frivillig
virksomhet (frivillighetsregisterloven).
Det følger av frivillighetsregisterloven § 17 at det dersom Frivillighetsregisteret
skal foreta retting, skal registreringsenheten underrettes om feilen og om hvordan
den vil bli rettet.
Det følger av forvaltningsloven § 29 andre ledd at for den som ikke har mottatt
underretning om et vedtak løper klagefristen fra det tidspunkt han har fått eller
burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket.
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 Nobels Fredssenter sin klage gjelder Frivillighetsregisterets vedtak om å
slette stiftelsen fra Frivillighetsregisteret.
Klager ble først orientert om at stiftelsen var slettet fra registeret 28. mai 2019.
Klagen 4. juni 2019 er dermed rettidig, jf. forvaltningsloven § 29 andre ledd, jf.
første ledd.
Ved retting skal registerenheten underrettes om feilen og hvordan den skal rettes,
jf. frivillighetsregisterloven § 17 første ledd. I Frivillighetsregisterets varsel til
klager 30. oktober 2018 var det lagt opp til at klager skulle få muligheten til å
komme med tilbakemelding på innholdet i varselet innen en fastsatt frist.
Som følge av at klager ikke mottok varselet som forutsatt, ble stiftelsen fratatt
muligheten til å gi tilbakemelding til varselet før selve slettingsvedtaket ble fattet.
Etter Frivillighetsregisternemndas vurdering må manglende adgang til å imøtegå
varsel om sletting, anses som en saksbehandlingsfeil som kan ha virket
bestemmende på vedtakets innhold. Vedtaket er dermed ugyldig og skal
oppheves.
Konklusjon
Frivillighetsregisternemnda finner etter en konkret vurdering av sakens
opplysninger at Frivillighetsregisterets slettingsvedtak er ugyldig som følge av
saksbehandlingsfeil, og skal oppheves.
Vedtak
Frivillighetsregisterets vedtak 27. november 2018 om sletting oppheves. Saken
sendes tilbake til Frivillighetsregisteret for ny behandling.
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