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Vedtak i Frivillighetsregisternemnda 22. juni 2021 
 

Sak  

2021/0855 Norwegian Irish Society – 996 292 630 – klage over vedtak om å nekte 
registrering i Frivillighetsregisteret med deltakelse i Grasrotandelen 

 
Til stede: Leder Martin Hennig, Shabneet K. Bains, Elisabeth Ekberg, Bernard 
Enjolras og Stian Slotterøy Johnsen 
 
Sakens bakgrunn 
Norwegian Irish Society (klager) meldte 18. januar 2021 inn registrering i 
Frivillighetsregisteret med deltakelse i Grasrotandelen.  
 
Frivillighetsregisteret fattet vedtak 29. januar 2021 om å nekte registrering med 
deltakelse i Grasrotandelen, med den begrunnelse at foreningens aktiviteter ikke 
er lokalt eller regionalt avgrenset.  

 
Frivillighetsregisterets vedtak ble påklaget 5. februar 2021. Som følge av en 
inkurie hos Brønnøysundregistrene ble ikke klagen sendt til journalføring. Klager 
tok derfor kontakt med Frivillighetsregisteret og sendte inn klagen nok en gang 
10. mars 2021. Klager anfører at foreningens aktivitet skjer og er tenkt å skje i 
Oslo og omegn. Foreningen organiserer møter og begivenheter for irer og deres 
familier, og andre som har en forkjærlighet for Irland i Oslo-området. Foreningen 
har aldri organisert noe utenfor Oslo og har ikke hatt ambisjoner om å gjøre det. 
Hovedaktiviteten er sentrert rundt Irlands nasjonaldag og Halloween for barn. I 
tillegg til disse hovedaktivitetene organiserer foreningen også pubquiz 2-3 ganger 
per år. Samtlige av disse arrangementene foregår i Oslo. Alle offiserer i 
foreningen er bosatt i Oslo og omegn, og alle som deltar på arrangementene er 
også bosatt i Oslo-området. Klager opplyser også om at foreningen har en 
søsterorganisasjon som heter Bergen Irish Society som Norwegian Irish Society er 
uavhengige fra. Bergen Irish Society er for øvrig deltaker i Grasrotandelen.  

 
Frivillighetsregisteret har ikke funnet grunn til å omgjøre sitt vedtak og 
oversendte klagen til Frivillighetsregisternemnda 12. mai 2021.  
 
Det rettslige grunnlaget 
Det rettslige grunnlaget er lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. 
(pengespilloven).  
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Det følger av 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.  
 
Det fremgår av forskrift 15. desember 2017 om grasrotandel (forskriften) § 1 at 
«[f]ormålet med Grasrotandelen er å fremme frivillig aktivitet på lokalt eller 
regionalt nivå». 
 
Enheter som har aktivitet utover det lokale og regionale kan ikke delta i 
Grasrotandelen, jf. forskriften § 3 tredje ledd bokstav f.  

 
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 
Norwegian Irish Society sin klage gjelder Frivillighetsregisterets vedtak 29. januar 
2021 om å nekte registrering med deltakelse i Grasrotandelen.  
 
Lotterinemnda legger i likhet med Frivillighetsregisteret til grunn at vedtaket ble 
påklaget 5. februar 2021, og klagen er følgelig rettidig fremsatt.  
 
Organisasjoner som driver frivillig virksomhet på nasjonalt nivå kan ikke delta i 
Grasrotandelen, jf. pengespilloven § 10 og forskriften § 3 tredje ledd bokstav f, jf. 
forskriften § 1.  

 
Det fremgår av klagers vedtekter § 2 at virksomhetens formål er å fremme sosiale 
og kulturelle forbindelser mellom Irland og Norge, å sørge for å få 
oppmerksomhet for irsk kultur i Norge og å være et ressurssenter for irske 
statsborgere boende i Norge, både de som har bodd her lenge og de som nylig er 
kommet til Norge. At klagers formål er rettet mot irske statsborgere i hele Norge 
tilsier, i tillegg til foreningens navn, at foreningen ikke er lokalt eller regionalt 
avgrenset. Foreningen er åpen for alle som støtter foreningens formål og 
registrerer seg i foreningens database, jf. klagers vedtekter § 4.  
 
Selv om klager gir uttrykk for at samtlige av foreningens arrangementer for 
øyeblikket blir avholdt i Oslo og omegn, fremgår det av vedtektene at 
organisasjonens aktivitet er rettet mot irske statsborgere i hele Norge. Klager 
skriver selv at foreningens aktivitet skjer og er tenkt å skje i Oslo og omegn. Ved 
Frivillighetsregisternemndas vurdering tas det utgangspunkt i klagers vedtekter. 
Organisasjonen må selv sørge for at vedtektene gir et riktig bilde av hvordan 
forholdene er i praksis. Verken vedtektene eller organisasjonens navn gir uttrykk 
for at organisasjonen er lokalt eller regionalt avgrenset. I tillegg er det ingen 
geografiske begrensninger i adgangen til å være medlem. 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 blant annet 
Frivillighetsregisternemndas vedtak i sak 2020/694 med videre henvisning. 
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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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