Vedtak i Frivillighetsregisternemnda 3. desember 2021
Sak
2021/1958 Norsk Tamilsk Helseorganisasjon – org.nr. 885 446 892 – klage over
vedtak om å nekte registrering i Frivillighetsregisteret med deltakelse i
Grasrotandelen
Til stede: Leder Martin Hennig, Shabneet K. Bains, Elisabet Ekberg, Bernard
Enjolras og Stian Slotterøy Johnsen
Sakens bakgrunn
Norsk Tamilsk Helseorganisasjon (klager) meldte 24. juni 2021 inn registrering i
Frivillighetsregisteret med deltakelse i Grasrotandelen.
Frivillighetsregisteret fattet vedtak 20. juli 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 30. juli 2021. Klager viser til at
organisasjonen ble stiftet i 2003 og drev med helsefremmede arbeid både på
nordøstlige deler av Sri Lanka og i Norge frem til 2009. Etter den blodige
borgerkrigen, var ikke organisasjonen i drift før i 2019. All aktivitet som er
gjennomført etter 2019 har funnet sted i Oslo, Akershus, Stavanger, Trondheim,
Ålesund og Ulsteinvik. Blant klagers aktiviteter, er de største Helseuke 2019,
Norsk Tamilsk Koronatiltak 2020, videokampanjer på både norsk og tamilsk og
førstehjelp til idrettsarrangementer. Klager har fått tilskudd for Norsk Tamilsk
Koronatiltak for 2021. Klager forklarer at organisasjonen skal holde årsmøte 22.
august 2021, hvor det skal fattes endringer i vedtektene for organisasjonen.
Informasjon som er publisert på hjemmesiden skal også endres, og disse
endringene vil tre i kraft etter årsmøtet i august.
Frivillighetsregisteret har ikke funnet grunn til å omgjøre sitt vedtak og
oversendte klagen til Frivillighetsregisternemnda 4. november 2021.
Frivillighetsregisterets innstilling ble ettersendt i e-post 10. november 2021.
Det rettslige grunnlaget
Det rettslige grunnlaget er lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v.
(pengespilloven) og forskrift 15. desember 2017 om grasrotandel (forskriften).
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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 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
Norsk Tamilsk Helseorganisasjon sin klage gjelder Frivillighetsregisterets vedtak
20. juli 2021 om å nekte registrering med deltakelse i Grasrotandelen
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 organisasjonen skal ha lokallag i Oslo,
Bergen, Stavanger og Tromsø. Under punkt «OM OSS» i vedtektene står det også
at «Organisasjonen er landsdekkende». Klager har i henhold til vedtektene § 3
følgende hovedformål:
-

«Fremme helse blant innvandrere i Norge.
Å drive helsearbeid, blant Tamilene som bor i Norge.
Gi medisinsk nødhjelp på nord og østlige deler av Sri Lanka som er rammet
av den langvarige borgerkrigen.
Heve kompetanse hos helsearbeidere på nord og østlige deler av Sri Lanka.
Investere i og introdusere tidsriktig medisinsk utstyr på Sri Lanka.
Gi økonomisk støtte til bærekraftige prosjekter innen ovennevnte typer
virksomhet, samt følge opp disse med rådgivning og kontroll.
Drive helsefremmede arbeid på Sri Lanka.»

Selv om klager har forklart at all aktivitet som er gjennomført etter 2019 har
funnet sted i Oslo, Akershus, Stavanger, Trondheim, Ålesund og Ulsteinvik, gir
klagers vedtekter inntrykk av at organisasjonen i tillegg til å være landsdekkende,
også er internasjonal. Det fremgår av klagers vedtekter at organisasjonens
aktiviteter både er rettet mot tamiler og andre innvandrere i hele Norge, og Sri
Lanka.
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. Nemnda har ikke fått informasjon om at klager
har endret vedtektene, slik klager har fremholdt at de skulle gjøre i klagen. Verken
vedtektene eller klagers navn gir uttrykk for at klager er lokalt eller regionalt
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avgrenset. Klager 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
2021/855 med videre henvisning.
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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