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Vedtak i Frivillighetsregisternemnda 1. februar 2021 
 

Sak  

2021/0077 Troll SimRacing – 926 006 177 – klage over vedtak om å nekte 

registrering i Frivillighetsregisteret med deltakelse i Grasrotandelen 

 

Til stede: Leder Martin Hennig, Shabneet K. Bains, Åse Gustavsen, Bernard 

Enjolras og Stian Slotterøy Johnsen 

 

Sakens bakgrunn 

Troll SimRacing (klager) meldte 27. november 2020 inn registrering i 

Frivillighetsregisteret med deltakelse i Grasrotandelen. 

 

Frivillighetsregisteret fattet vedtak 8. desember 2020 om å nekte klager deltakelse 

i Grasrotandelen. Vedtaket var begrunnet med at medlemskap i foreningen bare er 

tilgjengelig for en lukket krets. 

 

Frivillighetsregisterets vedtak ble påklaget den 9. desember 2020. Klager viser til 

forskrift om grasrotandel § 3 b og at organisasjonens arbeid også kommer andre 

til gode. Det vises til deltakelse og bidrag til et veldedighetsløp for Blåkors. Det 

vises for øvrig til klagen i sin helhet. 

 

Frivillighetsregisteret har ikke funnet grunn til å omgjøre sitt vedtak og 

oversendte klagen med innstilling 12. januar 2021 (innstillingen er datert 12. 

januar 2020, men dette antas å være feil) til Frivillighetsregisternemnda for 

behandling. 

 

Det rettslige grunnlaget 

Det rettslige grunnlaget er forskrift 15. desember 2017 om grasrotandel 

(forskriften), jf. lov om pengespill § 10 første ledd. En enhet kan delta i 

Grasrotandelen dersom enheten er registrert i Frivillighetsregisteret og er ikke-

fortjenestebasert og hovedsakelig basert på frivillig innsats, jf. forskriften § 3 

første ledd. I forskriften § 3 tredje ledd bokstav b er det gjort unntak for enheter 

som ikke er allmennyttige eller enheter der virksomheten kommer en lukket krets 

til gode. 

 

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. 
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Frivillighetsregisternemndas vurdering 

Troll SimRacing sin klage gjelder Frivillighetsregisterets vedtak om å nekte 

registrering med deltakelse i Grasrotandelen. 

 

For å kunne delta i Grasrotandelen må foreningen være allmennyttig i forskriftens 

forstand. Det følger av forarbeidene til forskriften at «en allmennyttig 

organisasjon i denne ordningen skal forstås som organisasjoner som ivaretar 

allmenne samfunnsinteresser, og som er tilgjengelige for et bredt spekter av 

mennesker, og som ikke har en unaturlig begrensning i medlemskapet», jf. 

Kongelig resolusjon PRE-2017-12-15-2136 Forskrift om grasrotandelen punkt 2. 

Det fremgår videre at organisasjoner og foreninger som fremmer sine 

medlemmers interesser, men som også kommer andre til gode ved at de 

produserer tjenester og goder for andre, skal regnes som allmennyttige. 

 

Det følger av klagers vedtekter § 4 at man må vise tilstrekkelig interesse og/eller 

kvalifikasjoner i simulatorkjøring for å bli medlem. Videre fremgår det at 

medlemskap gis via individuelle invitasjoner. Det er naturlig at medlemmene har 

simulatorkjøring som interesse, men at medlemskapet begrenses til de som får 

individuelle invitasjoner tilsier at virksomheten kun kommer en lukket krets til 

gode. 

 

Klager har vist til deltagelse og bidrag til et veldedighetsløp for Blåkors som et 

eksempel på at virksomheten kommer andre til gode. Frivillighetsregisternemnda 

bestrider ikke at klager deltar i og tilbyr enkelte former for virksomhet som kan 

sies å ha et allmennyttig preg. Imidlertid kan dette ikke gjøre om på nemdas 

helhetlige vurdering at foreningen ikke ivaretar allmenne samfunnsinteresser som 

er tilgjengelige for et bredt spekter av mennesker. Nemda vektlegger i denne 

forbindelse at det fremgår av foreningens vedtekter § 2, at foreningens formål § 2 

og er å "utøve idrett i form av simulatorkjøring". Dette formålet oppnås ved 

deltagelse i offentlige og private racing ligaer, deltagelse i singulære 

arrangementer og løp, felles og individuelle treningsøkter og frivillig 

dugnadsarbeid for foreningen. Bidrag til veldedige formål og allmennyttig 

virksomhet er ikke nevnt i vedtektene. 

 

Foreningens formål tatt i betraktning, og det faktum at foreningens virksomhet i 

hovedsak kommer en lukket krets til gode, er det etter nemndas syn på det rene at 

foreningen ikke kan regnes som en allmennyttig organisasjon som kan registreres 

i Grasrotandelen. 

 

Klager er dermed omfattet av unntaket i forskriften § 3 tredje ledd bokstav b og 

har ikke rett til deltakelse i Grasrotandelen. 

 

Konklusjon 

Frivillighetsregisternemnda finner etter en konkret vurdering av sakens 

opplysninger at Frivillighetsregisterets vedtak skal opprettholdes.  
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Vedtak 

Klagen tas ikke til følge. 

 

 
 


