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Vedtak i Frivillighetsregisternemnda 11. desember 2020  
 

Sak  

2020/0694 Gospel Explosion Norge – org.nr. 925 394 556 – klage over vedtak om å 
nekte registrering i Frivillighetsregisteret med deltakelse i 
Grasrotandelen 

 
Til stede: Leder Elisabeth Wittemann, Åse Gustavsen, Ingjald Sørhøy, Bernard 
Enjolras, Stian Slotterøy Johnsen 
 
Sakens bakgrunn 
Gospel Explosion Norge (klager) meldte 14. juli 2020 inn registering i 
Frivillighetsregisteret med deltakelse i Grasrotandelen. 
 
Frivillighetsregisteret fattet vedtak 27. juli 2020 om å nekte klager deltakelse i 
Grasrotandelen. Vedtaket var begrunnet med at klager ikke driver all frivillig 
aktivitet på lokalt eller regionalt nivå, slik det er krav om for å delta i 
Grasrotandelen. 
 
Frivillighetsregisterets vedtak ble påklaget 14. august 2020. Klager viser til at 
organisasjonen i løpet av de siste fem årene har vært en viktig aktør for kulturlivet 
i Indre Østfold, hvor det i denne perioden har blitt avholdt minst to runder med 
kor i året. Klager viser videre til at organisasjonen kommer til å avholde ukentlige 
øvelser i Indre Østfold frem til jul. Klager viser videre til at organisasjonen også 
avholder andre lokale prosjekter andre steder i landet, men håper at de for Indre 
Østfold og områdene rundt kan få bli en del av Grasrotandelen Det vises for øvrig 
til klagen i sin helhet. 
 
Frivillighetsregisteret har ikke funnet grunn til å omgjøre sitt vedtak og 
oversendte klagen med innstilling 14. september 2020 til 
Frivillighetsregisternemnda for behandling.  
 
Det rettslige grunnlaget 
Det fremgår av lov om pengespill (pengespilloven) § 10 første ledd at en andel av 
innsatsbeløpet til spill etter beslutning fra den enkelte spiller, kan fordeles direkte 
til en enhet som er registrert i Frivillighetsregisteret og som driver aktivitet på 
lokalt nivå. Formålet med Grasrotandelen er å fremme frivillig virksomhet på 
lokalt eller regionalt nivå, jf. forskrift om grasrotandel (forskriften) § 1. 
 
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 



Side 2 av 2 
 

 
 

2 

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 
Gospel Explosion Norge sin klage gjelder Frivillighetsregisterets vedtak om å 
nekte registrering med deltakelse i Grasrotandelen. 

 
Organisasjoner som driver frivillig virksomhet på nasjonalt nivå kan ikke delta i 

 Grasrotandelen, jf. pengespilloven § 10, jf. forskriften § 1. 
 

Det fremgår av klagers vedtekter § 1 at virksomhetens formål «er å drive 
korvirksomhet i Norge, for alle som liker å synge primært gospel, soul og pop». 
Videre står det at korets virksomhet først og fremst består av «å arrangere 
korprosjekter som strekker seg over tid og på mange steder i Norge». Verken 
vedtektene eller organisasjonens navn gir uttrykk for at organisasjonen er 
regionalt eller lokalt avgrenset. Det er videre ingen begrensning i adgangen til å 
være medlem.  
 
Selv om klager har gitt uttrykk for at mesteparten av organisasjonens virksomhet 
for øyeblikket foregår i Indre Østfold, fremgår det direkte av vedtektene at 
organisasjonens virkeområde strekker seg over «mange steder i Norge». 
Organisasjonen kan derfor ikke anses som lokalt eller regionalt avgrenset i 
forskriftens forstand. Det følger av fast praksis at foreninger som arbeider lokalt, 
men som har til formål å drive virksomheten over hele landet, ikke er 
grasrotberettiget, se for eksempel Frivillighetsregisternemndas vedtak i sak 
2020/194.  

 
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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