
   

 
 
 
 
 
 
 

 
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 15. oktober 2019 
 

Sak  

2019/0490 Kurdisk Demokratisk Samfunnssenter – org. nr. 987 761 938 – klage 
over vedtak om å nekte registering i Frivillighetsregisteret med 
deltakelse i Grasrotandelen. 

 
Til stede: Leder Elisabeth Wittemann, Åse Gustavsen, Ingjald Sørhøy, Bernard 
Enjolras og Stian Slotterøy Johnsen 
 
Sakens bakgrunn 
Kurdisk Demokratisk Samfunnssenter (klager) meldte 13. juni 2019 inn 
registering i Frivillighetsregisteret med deltakelse i Grasrotandelen. 
 
Frivillighetsregisteret besluttet i vedtak 3. juli 2019 å nekte deltakelse i 
Grasrotandelen med den begrunnelse at klagers virksomhet ikke er lokalt eller 
regionalt avgrenset. 
 
Frivillighetsregisteret mottok klage over vedtaket 24. juli 2019. Klager anfører at 
foreningen er lokal, og viser til at alle aktiviteter gjennomføres i Oslo. Videre 
opplyses det at andre tilsvarende organisasjoner deltar i Grasrotandelen. 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 30. juli 2019 til Frivillighetsregisternemnda. 
 
Det rettslige grunnlaget 
Det fremgår av lov om pengespill § 10 første ledd at en andel av 
innsatsbeløpet til spill kan, etter beslutning fra den enkelte spiller, fordeles direkte 
til en enhet som er registrert i Frivillighetsregisteret og som driver aktivitet på 
lokalt nivå. 
 
Det følger av forskrift om grasrotandel § 1 at formålet med Grasrotandelen er å 
fremme frivillig aktivitet på lokalt eller regionalt nivå, og at grasrotmidler skal 
brukes på egen frivillig virksomhet i tråd med grasrotmottakers vedtekter og 
formål. 
 
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 
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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 
Kurdisk Demokratisk Samfunnssenter sin klage gjelder Frivillighetsregisterets 
vedtak om å nekte registrering i Frivillighetsregisteret med deltakelse i 
Grasrotandelen. 
 
I klagers vedtekter § 1 fremgår det at foreningen har som «hovedmål å integrere 
kurdere som er bosatt i Norge, ved å informere og veilede dem om arbeids- og 
sosiale forhold i det norske samfunnet». Det er Frivillighetsregisternemndas 
oppfatning at foreningens aktivitet er rettet mot kurdere i hele Norge. Det fremgår 
ikke av vedtektene for øvrig at virksomheten er regionalt eller lokalt avgrenset. 
 
Klager har opplyst at all aktivitet skjer i Oslo. Det følger av fast praksis at 
foreninger som driver virksomhet på lokalt eller regionalt nivå, men som har til 
formål å drive på landsbasis, ikke er grasrotberettiget, se blant annet 
Frivillighetsregisternemndas vedtak 27. mars 2019 i sak 2019/32. 

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

Vedtak 
Klagen tas ikke til følge. 
 

 
 


