Vedtak i Frivillighetsregisternemnda 20. august 2020
Sak
2020/0516 Radio Modums Venneforening – org.nr. 924 832 177 – 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
Radio Modums Venneforening (klager) meldte 8. april 2020 inn registering i
Frivillighetsregisteret med deltakelse i Grasrotandelen.
Frivillighetsregisteret fattet vedtak 16. april 2020 om å nekte registering, med den
begrunnelse at det ikke var klart hvorvidt klager kunne anses for å drive frivillig
virksomhet.
Klager påklaget vedtaket 27. april 2020. Klager viser til at foreningen er stiftet for
å støtte Radio Modum AS, som har flere frivillige medarbeidere som ikke mottar
lønn. Ifølge klager tar ikke aksjonærene ut utbytte i selskapet. Klager redegjør
videre for at grunnen til at venneforeningen ønsker å bli registrert i
Frivillighetsregisteret er for å motta grasrotandel slik at man kan finansiere
loddbøker og gevinster til loddsalg og innkjøp av varer fra nettstedet
www.dugnaden.no.
Frivillighetsregisteret har ikke funnet grunn til å omgjøre sitt vedtak og har
oversendt klagen med innstilling 16. juni 2020 til Frivillighetsregisternemnda
for behandling.
Det rettslige grunnlaget
Det rettslige grunnlaget er lov 29. september 2007 om register for frivillig
virksomhet (frivillighetsregisterloven).
Av frivillighetsregisterloven § 3 første ledd fremgår det at registrering i
Frivillighetsregisteret er en rett som tilordnes registreringsenheter, jf. § 4. Det er
et vilkår for registrering at enheten «driver frivillig virksomhet». Frivillig
virksomhet er angitt som «aktiviteter som ikke er fortjenestebasert». Det følger av
§ 4 første ledd at følgende organisasjonsformer kan være registreringsenhet:
«a) ikke-økonomisk (ideell) forening,
b) alminnelig stiftelse som ikke foretar utdelinger, eller som utelukkende
foretar utdelinger til frivillig virksomhet,
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c) næringsdrivende stiftelse som utelukkende foretar utdelinger til frivillig
virksomhet,
d) aksjeselskap som utelukkende foretar utdelinger til frivillig virksomhet.»
I frivillighetsregisterloven § 4 andre ledd heter det at en «[e]nhet som har adgang
til å foreta utdelinger til fysisk person, eller som foretar slike utdelinger, kan ikke
få stilling som registreringsenhet».
Det følger av frivillighetsregisterloven § 15 første ledd at dersom registerføreren
finner «at vilkårene for registrering av en enhet i frivillighetsregisteret ikke
foreligger, eller de meldte opplysningene er så utydelige eller uklare at det ikke er
mulig å fastslå hvordan de skal forstås, skal registrering nektes».
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
Radio Modums Venneforening sin klage gjelder Frivillighetsregisterets vedtak om
å nekte registrering med deltakelse i Grasrotandelen.
I klagers vedtekter § 2 heter det at foreningens formål er å støtte Radio Modum
AS, som er navnet på virksomheten som drives av Radio Midtfylket AS. Dette
søkes oppnådd gjennom loddsalg, salg av diverse artikler som er kjøpt via
www.dugnaden.no og ved innmelding i Grasrotandelen.
Frivillighetsregisteret har lagt til grunn at klager, som har vedtaksfestet formål om
å støtte Radio Modum AS (Radio Midtfylket AS) økonomisk, i et slikt tilfelle må
identifiseres med enheten som mottar støtten. Dette er begrunnet i
omgåelseshensyn. Frivillighetsregisternemnda er enig i dette.
Spørsmålet er derfor om Radio Midtfylket AS, som driver virksomheten Radio
Modum AS, oppfyller kravene til registrering i Frivillighetsregisteret.
Det grunnleggende kravet for å ha registreringsrett er at registreringsenheten
«driver frivillig virksomhet», jf. frivillighetsregisterloven § 3.
Det fremgår imidlertid ikke av Radio Midtfylket AS sine vedtekter at det er et
forbud mot å foreta utdelinger til fysiske personer. Dersom ikke vedtektene gir
anvisning på noe annet, må det legges til grunn at det er adgang til å foreta
utdelinger til fysiske personer i tråd med reglene i aksjeloven. Aksjeselskapet kan
da uansett ikke være registreringsenhet i Frivillighetsregisteret, jf.
frivillighetsregisterloven § 4 andre ledd. Det er etter dette ikke nødvendig for
nemnda å ta stilling til om klager «driver frivillig virksomhet», jf. § 3.
Frivillighetsregisternemnda finner, i likhet med Frivillighetsregisteret, at klager
skal nektes registering i Frivillighetsregisteret.
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Konklusjon
Frivillighetsregisternemnda finner etter en konkret vurdering av sakens
opplysninger at Frivillighetsregisterets vedtak skal opprettholdes.
Vedtak
Klagen tas ikke til følge.
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