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Vedtak i Frivillighetsregisternemnda 30. august 2022

Sak 
2022/0638 Halden Piratparti – org. nr. 929 000 382 – 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
Halden Piratparti (klager) meldte 13. mars 2022 inn registrering i 
Frivillighetsregisteret med deltakelse i Grasrotandelen.

Frivillighetsregisteret fattet vedtak 29. mars 2022 om å nekte registrering med 
deltakelse i Grasrotandelen med den begrunnelse at enheten driver sin 
primæraktivitet innenfor en kategori som ikke gir rett til deltakelse i 
Grasrotandelen.

Frivillighetsregisterets vedtak ble påklaget 30. mars 2022. Klager gjør gjeldende 
at Halden Piratparti bør likestilles med andre partier som har fått innvilget 
deltakelse i Grasrotandelen, og viser til vedlagt liste over slike partier. Det vises 
for øvrig til klagen i sin helhet.

Frivillighetsregisteret har ikke funnet grunn til å omgjøre sitt vedtak og 
oversendte klagen til Frivillighetsregisternemnda 11. april 2022.

Det rettslige grunnlaget
Det rettslige grunnlaget er lov om register for frivillig virksomhet 
(frivillighetsregisterloven), forskrift til lov om register for frivillig virksomhet 
(frivillighetsregisterforskriften) og forskrift om grasrotandel grasrotforskriften).

Formålet med Grasrotandelen er å fremme frivillig virksomhet på lokalt eller 
regionalt nivå, jf. grasrotforskriften § 1.

En enhet kan delta i Grasrotandelen dersom enheten er registrert i 
Frivillighetsregisteret og er ikke-fortjenestebasert og hovedsakelig basert på 
frivillig innsats, jf. grasrotforskriften § 3 første ledd. Det følger av tredje ledd 
bokstav c punkt iv at enheter som er registrert innenfor kategorien «Politiske og 
interesseorganisasjoner som er politiske partier» som det primære aktivitets- og 
virksomhetsområde i Frivillighetsregisteret, ikke kan delta i Grasrotandelen. 
Politiske partiers ungdomsorganisasjoner kan likevel delta.
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Det følger videre av frivillighetsregisterforskriften § 4 at Frivillighetsregisteret 
kan «plassere enheten i en annen kategori dersom dette følger av innsendt 
dokumentasjon og praksis ved kategorisering for øvrig tilsier det, jf. 
frivillighetsregisterloven § 13.»

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
Halden Piratparti sin klage gjelder Frivillighetsregisterets vedtak om å nekte 
registrering med deltakelse i Grasrotandelen.

Klager er registrert innenfor kategorien «7 300 – Politiske organisasjoner». Dette 
samsvarer etter Frivillighetsregisternemndas syn med klagers formål. Formålet er 
å fremme Piratpartiets politikk i Halden, jf. vedtektene § 2. Piratpartier er et 
politisk parti og er registrert som dette i Enhetsregisteret. Nemnda er etter dette 
kommet til at klager ikke kan registrere seg med deltakelse i Grasrotandelen. 

Klager har vist til at en rekke andre politiske parti er registrert med deltakelse i 
Grasrotandelen og ber om likebehandling. De partiene klager har vist til er 
imidlertid politiske partiers ungdomsorganisasjoner. Det følger av 
grasrotforskriften at de politiske ungdomsorganisasjonene kan delta i 
Grasrotandelen, men ikke øvrige politiske partier. Medlemskapet i Halden 
Piratparti er begrenset til personer over 16 år, jf. vedtektene § 3, punkt 3.1. Klager 
er dermed ikke en ungdomsorganisasjon.

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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