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Vedtak om sletting fra Grasrotandelen - 922 185 573 - FAMILIEKANALEN 
 
Lotteri- og stiftelsestilsynet viser til vårt brev av 12. november 2019 der vi informerte om opprettelse av 
tilsyn med FAMILIEKANALEN og varslet om at organisasjonen kan bli slettet fra Grasrotandelen. 
 
1. Konklusjon 
Etter gjennomført tilsyn har Lotteri- og stiftelsestilsynet fattet vedtak om å slette FAMILIEKANALEN 
fra Grasrotandelen.  
 
2. Bakgrunn 
FAMILIEKANALEN er registrert som grasrotmottaker i Frivillighetsregisteret. I brev av 12. november 
2019 informerte vi om at enheten kunne bli slettet fra Grasrotandelen fordi vår vurdering var at enheten 
har aktivitet utover det lokale eller regionale. 3. desember 2019 mottok vi innvendinger til dette varselet 
der FAMILEKANALEN viste til at de ikke har aktivitet utover det lokale eller regionale, det var vedlagt 
oppdaterte vedtekter som presiserer at deres aktivitet ikke er utover det lokale eller regionale. 13. 
desember 2019 ba Lotteri- og stiftelsestilsynet om tilleggsopplysninger i forbindelse med tilsynet i form 
av bankkontoutskrifter. Vi mottok den etterspurte dokumentasjonen 7. januar 2020. Vi har nå 
gjennomgått dokumentasjonen.  
 
3. Rettsgrunnlag 
Hvem som kan registrere seg som grasrotmottaker, hvordan midlene skal brukes og Lotteri- og 
stiftelsestilsynets rolle er regulert i forskrift om grasrotandel, som ble fastsatt av Kulturdepartementet 15. 
desember 2017. I denne står det blant anna følgende:  

• Følgende enheter kan ikke delta:  
f) enheter som har aktivitet utover det lokale eller regionale (§ 3 tredje ledd)  

• Grasrotandelen skal ikke nyttes til nærings-, eller privatøkonomiske interesser eller typisk 
offentlige oppgaver. (§ 5 tredje ledd) 

• Tilbakebetalt grasrotandel inngår i Norsk Tippings overskudd. Dersom en utestengt enhet har 
opptjent grasrotmidler i perioden siden forrige utbetaling skal grasrotmidlene inngå i Norsk 
Tippings overskudd. (§ 9 tredje ledd) 

 
Ifølge forskriftens § 7 første ledd fører Lotteri- og stiftelsestilsynet tilsyn med mottakerorganisasjonenes 
tilgang til og bruk av Grasrotandelen. Videre følger det av § 3 fjerde ledd at dersom Lotteri- og 
stiftelsestilsynet mottar opplysninger som godtgjør at en enhet ikke skulle kvalifisert til deltakelse i 
grasrotandelsordningen, men likevel er registrert som grasrotmottaker, skal gjeldende enhet slettes som 
grasrotmottaker i Frivillighetsregisteret. 
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4. Lotteri- og stiftelsestilsynets vurdering 
Vi viser først til vår vurdering ved varselet sendt 12. november 2019:  
 
Ifølge forskriften § 3 tredje ledd kan ikke enheter som har aktivitet utover det lokale eller regionale delta i 
ordninga. Det går fram av FAMILIEKANALEN sine vedtekter at formålet er «å informere om 
menneskeretter». Formålet skal oppnås gjennom intervju, samtaler, arrangere konferanser og 
nyhetsformidling. På organisasjonens Facebook side «Family Channel - Focus on Family & Human 
Rights in Norway» går det blant anna fram at organisasjonen har hatt aktivitet i form av intervju og 
samtaler i Oslo, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Oppland, Buskerud og Akershus. Navnet på 
Facebook siden «Focus on Family & Human Rights in Norway» vitner også om at organisasjonen har 
som mål å dekke heile Norge. 
 
Etter varselet har FAMILIEKANALEN endret sitt formål til «Foreningen har til formål å informere og 
økte forståelsen for menneskeretter i vår region. Region er definert som Vestland», for å vise at de ikke 
har aktivitet utover det lokale eller regionale. De har også endret navnet på Facebook siden til «Family 
Channel - Focus on Family & Human Rights - Vestland». Videre er det i innvendingen til varselet vist til 
at selv om det utføres intervjuer flere steder i Norge blir materialet bragt tilbake og bearbeidet i enhetens 
lokaler i Bergen. Virksomheten blir utført i regionen Vestland. FAMILIEKANALEN viser også til 
diverse andre grasrotmottakere som har aktivitet utenfor sin region, for eksempel dyrevernorganisasjoner 
som henter dyr fra hele landet for å gi disse bistand.  
 
Lotteri- og stiftelsestilsynet har vurdert de nye vedtektene og tilbakemeldingen fra FAMILIEKANALEN. 
Selv om vedtektene er endret for å vise at aktiviteten ikke skjer utover det lokale eller regionale har 
enheten etter Lotteri- og stiftelsestilsynets syn fortsatt aktivitet også utover det lokale eller regionale. Selv 
om møter og bearbeiding av materiale (blant annet intervjuer) skjer innenfor regionen Vestland, er det 
etter vårt syn fortsatt intervju med konkrete personer i konkrete saker som hører til en bestemt del av 
Norge. Dersom FAMILIEKANALEN bistår i en sak som omhandler barnevernet i en bestemt del av 
Norge, utenfor enhetens region, er dette aktivitet utover det lokale eller regionale, selv om det blir utført 
intervju på dette stedet og senere bearbeidet i enhetens lokaler i Bergen. Også intervju og arbeid med 
bestemte saker som skjer i enhetens lokaler i Bergen må kunne sies å være aktivitet utover det lokale eller 
regionale dersom det omhandler en bestemt sak i en bestemt del av Norge, utenfor enhetens region. Det er 
sakens tilknytning som viser hvor aktiviteten utøves. Dette skiller seg fra for eksempel en 
dyrevernorganisasjon som mottar ett dyr, her skjer aktiviteten på det stedet som dyret blir tatt vare på. 
 
I forbindelse med tilsynet har vi også mottatt enhetens kontoutskrifter for 2019. En gjennomgang av disse 
viser at FAMILIEKANALEN har betydelige reisekostnader rundt om i Norge. Dette viser også til at 
enhetens må kunne sies å ha aktivitet utover det lokale og regionale.  
 
Lotteri- og stiftelsestilsynet ser at sammenkomster, møter, seminarer og lignende skjer på regionalt nivå, 
men at enheten har kostnader som viser at også en betydelig del av aktiviteten skjer utover det lokale og 
regionale.  
 
Rune Fardal, daglig leder i FAMILIEKANALEN har i forbindelse med tilsynet informert Lotteri- og 
stiftelsestilsynet om at det er forskjell på enhetens virke og hans bistand med hjelp og råd til foreldre i 
saker der offentlige instanser er involvert. I forbindelse med tilsynet har vi mottatt en faktura der Fardal 
fakturerer for sin bistand, under betalingsinformasjon er det FAMILIEKANALEN sitt kontonummer som 
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er oppgitt. Etter vårt syn er det ikke et klart og tydelig skille mellom FAMILIEKANALEN sitt virke og 
Rune Fardals bistand til foreldre i saker der offentlige instanser er involvert.  
 
Kontoutskriftene viser også mye interne overføringer både inn og ut av enhetens konto samt kostnader 
som blir ansett å være av private karakter. Her kan nevnes bl.a. måneds abonnement på Netflix, ITunes, 
Sats og Kampsportsenter. På grunnlag av kontoutskrifter med mye overføringer og transaksjoner som kan 
sies å være av privat karakter er det vanskelig å si at grasrotandelen ikke blir brukt til privatøkonomiske 
interesser. Grasrotandelen skal ikke nyttes til nærings-, eller privatøkonomiske interesser eller typisk 
offentlige oppgaver, jf. § 5 tredje ledd.  
 
På bakgrunn av dette er det vår vurdering at FAMILIEKANALEN har aktivitet utover det lokale og 
regionale og derfor ikke kan delta i Grasrotandelen, jf. forskriften § 3 tredje ledd bokstav f.  
 
5. Vedtak  
På bakgrunn av dette har Lotteri- og stiftelsestilsynet fattet følgende vedtak:  
 
FAMILIEKANALEN slettes fra Grasrotandelen.  
 
6. Klagerett  
Dere kan klage på vedtaket til Lotterinemnda, jf. forvaltningsloven § 28 og forskrift om grasrotandel § 8 
første punktum. Send i så fall klagen til Lotteri- og stiftelsestilsynet innen tre uker fra underretning om 
vedtaket, jf. forvaltningsloven § 29 første ledd. 
 
7. Mer informasjon   
Dere finner mer informasjon om grasrotordningen på hjemmesiden vår www.lottstift.no eller på Norsk 
Tippings side https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen.   
 
Ta gjerne kontakt med saksbehandler dersom noe er uklart. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Johnny Indrekvam Gustavsen  
seniorrådgiver  
 

 
 
 
Christian Gudvangen Lauvstad  
rådgiver  
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