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Vedtak i Frivillighetsregisternemnda 24. februar 2023

Sak 

2022/1703 Østfold Riders – Org. nr. 929654242  - klage over vedtak om å nekte  
registrering i Frivillighetsregisteret med deltakelse i Grasrotandelen

Til stede: Leder Martin Hennig, medlem Elisabet Ekberg, varamedlem Hilde K. 
Ellingsen, medlem Bernard Enjolras og medlem Stian Slotterøy Johnsen

Sakens bakgrunn
Østfold Riders (klager) meldte 10. november 2022 inn registrering i
Frivillighetsregisteret med deltakelse i Grasrotandelen.

Frivillighetsregisteret fattet vedtak 24. november 2022 om å nekte registrering 
med deltakelse i Grasrotandelen med den begrunnelse at klager ikke er 
allmennyttig.

Frivillighetsregisterets vedtak ble påklaget 24. november 2022. Klager gjør 
gjeldende at Østfold Riders tidligere har blitt godkjent med deltagelse i 
Grasrotandelen og at foreningen bare har byttet kontonummer og ikke endret 
vedtekter eller lignende. Det vises også til foreningens historikk. 

Frivillighetsregisteret har ikke funnet grunn til å omgjøre sitt vedtak og 
oversendte klagen til Frivillighetsregisternemnda 14. desember 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. 

Enhver 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.
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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
Østfold Riders klage gjelder Frivillighetsregisterets vedtak 24. november 2022
om å nekte registrering i Frivillighetsregisteret med deltakelse i Grasrotandelen.

For å kunne delta i Grasrotandelen må foreningen være allmennyttig i forskriftens
forstand, og virksomheten kan ikke komme en lukket krets til gode jf. 
grasrotforskriften § 3 tredje ledd bokstav b. Det følger av kongelig resolusjon 
PRE-2017-12-15-2136 punkt 2 at:

«[d]et skal legges til grunn en strengere tolkning av begrepet allmennyttig i
Grasrotandelen enn i dagens lovtekst om register for frivillig virksomhet. Dette
er i tråd med intensjonen for ordningen, men tydeliggjøres i ny forskrift. 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.

Enheter som kun ivaretar interessene til en lukket krets og/eller som arbeider
for å sikre egen økonomiske gevinst eller på annen måte arbeider for å dra
personlige fordeler på vegne av medlemmene, regnes ikke som allmennyttige.
Organisasjoner som arbeider for å fremme medlemmenes interesser, men som
også kommer andre til gode ved at de produserer tjenester og goder for andre, 
anses som allmennyttige.»

Formålet til klager fremgår i vedtektene § 2, og det er å «[a]rrangere 
motorsykkelturer og sosialt samvær med medlemmer, samt familie og venner». 
Videre fremgår det at formålet skal oppnås ved felles turer og felles sosiale 
arrangementer. Etter vedtektene § 4 er foreningen åpen for alle personer over 18 
år som besitter minimum «125 [c]m3 motorsykkel».

Organisasjonens aktiviteter kommer slik Frivillighetsregisternemnda ser det bare 
medlemmer, og deres familie og venner, til gode. I tillegg er medlemskapet 
begrenset, ettersom 16- og 17-åringer ikke kan være medlem. Dette til tross for at 
disse kan kjøre en lettmotorsykkel av størrelsen 125 cm3. Nemnda har på denne 
bakgrunn kommet til at organisasjonen ikke er tilgjengelig for et bredt spekter av 
mennesker, og derfor ikke kan anses for å ivareta allmenne samfunnsinteresser 
eller være allmennyttig i forskriftens forstand. 

Klager har vist til at klager tidligere har vært registrert med deltagelse i 
Grasrotandelen og at klager ikke har gjort noen endring i vedtektene før ny 
registrering. Frivillighetsregisteret har redegjort for at dette opprinnelig var en feil 
ved registreringen og at klager ikke skulle vært registrert med deltagelse i 
Grasrotandelen. Slike feilregistreringer er uheldig, men kan ikke endre nemndas 
tolkning av grasrotforskriften.
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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.


	Vedtak i Frivillighetsregisternemnda 24. februar 2023
	Sak
	2022/1703 Østfold Riders Œ Org. nr. 929654242  - klage over vedtak om å nekte  registrering i Frivillighetsregisteret med deltakelse i Grasrotandelen


