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Vedtak i Frivillighetsregisternemnda 15. juni 2020 
 

Sak  

2020/0332 De Nordiske Venner i Villajoyosa – org.nr. 924 842 180 - klage over 
vedtak om å nekte registrering i Frivillighetsregisteret 

 
Til stede: Leder Elisabeth Wittemann, Åse Gustavsen, Ingjald Sørhøy, Bernard 
Enjolras, Stian Slotterøy Johnsen 
 
Sakens bakgrunn 
De Nordiske Venner i Villajoyosa (klager) meldte 23. mars 2020 inn samordnet 
registrering i Frivillighetsregisteret og Enhetsregisteret. Frivillighetsregisteret 
fattet vedtak 30. mars 2020 om å nekte registreringen i Frivillighetsregisteret, med 
den begrunnelse at enheten ikke var å anse som norsk. Det er opplyst at 
Enhetsregisteret fattet vedtak om å nekte registrering i Enhetsregisteret, med den 
begrunnelse at enheten var å anse som en utenlandsk forening.   

 
Klager påklaget de to nektingsvedtakene samlet i klage 2. april 2020. Hva gjelder 
nektingsvedtaket i Frivillighetsregisteret, anfører klager at enheten er norsk, og at 
det ikke foreligger hjemmel til å nekte registrering. Det er vist til at samtlige i 
styret er norske, at enhetens vedtekter står på norsk og at enhetens adresse er i 
Norge. Klager anfører også at avslaget utgjør usaklig forskjellsbehandling, da 
virksomheter som Den Norske Klubben Gran Canaria, Normannsforeningen Gran 
Canari og Costatrimmen er registrert i Frivillighetsregisteret.  
 
Frivillighetsregisteret har oversendt klagen med innstilling 29. april 2020 til 
Frivillighetsregisternemnda for behandling. Frivillighetsregisteret har ikke funnet 
grunn til å omgjøre sitt vedtak, men har i innstilligen gitt en ny begrunnelse for at 
klager skal nektes registrering. Det er vist til at foreningen ikke er registrert i 
Enhetsregisteret, og at klage over avslag på søknad om registrering er sendt til 
Nærings- og fiskeridepartementet for behandling. 
 
I e-post 14. mai 2020 har klager inngitt merknader til Frivillighetsregisterets 
innstilling. Det vises til klagen og klagers merknader til innstillingen i sin helhet. 
 
Det rettslige grunnlaget 
Det rettslige grunnlaget er lov 29. september 2007 om register for frivillig 
virksomhet (frivillighetsregisterloven).  
 
Det følger av frivillighetsregisterloven § 5 at en enhet må være registrert i 
Enhetsregisteret før den kan registreres i Frivillighetsregisteret.  
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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 
De Nordiske Venner i Villajoyosa sin klage gjelder Frivillighetsregisterets vedtak 
30. mars 2020 om å nekte registrering i Frivillighetsregisteret.  

 
Klager har påklaget både Frivillighetsregisteret og Enhetsregisterets 
nektingsvedtak. Frivillighetsregisternemnda behandler kun Frivillighetsregisterets 
vedtak, mens Nærings- og fiskeridepartementet er klageorgan for 
Enhetsregisterets vedtak. Det er for nemnda opplyst at Enhetsregisteret har 
opprettholdt sitt nektingsvedtak, og at klagen er sendt til Nærings- og 
fiskeridepartementet for behandling. 
 
Det fremgår av frivillighetsregisterloven § 5 at en enhet bare kan registreres i 
Frivillighetsregisteret dersom den er registrert i Enhetsregisteret. 
 
Klager er per i dag ikke registrert i Enhetsregisteret, og kan derfor ikke registreres 
i Frivillighetsregisteret. Dersom Nærings- og fiskeridepartementet tar klagen til 
følge, kan klager på nytt melde inn registrering i Frivillighetsregisteret.  
 
Klagers anførsel om usaklig forskjellsbehandling kan ikke føre frem. Det er kun 
Den Norske Klubben Gran Canaria av de tre påpekte foreningene som er registret 
i Frivillighetsregisteret. Denne foreningen er registrert i Enhetsregisteret, og 
oppfyller dermed grunnvilkåret i frivillighetsregisterloven § 5.  

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

Vedtak 
Klagen tas ikke til følge. 
 

 
 


