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Familiekanalen 
Kleivanevegen 5 
5357 Fjell 
 
         Bergen, 25.9.2020 
 
Lotteri og Stiftelsestilsynet 
Storehagen 1B 
6800 Førde 
 
Lotterinemnda 
Boks 511 Sentrum 
5805 Bergen 
 
 
 
Klage på Sykehusklovnene og andre under nevnte mottar Grasrotandel. 
 
Vedr. sak 2020/0208 Familiekanalen - En gjennomgang av Lotterinemndas begrunnelse.   
 
Leder Elisabeth Wittemann, medlem Åse Gustavsen og medlem Ingjald Sørhøy fattet 
2.9.2020 vedtak om at Familiekanalens klage på Lotteritilsynets vedtak ikke ble tatt til følge. 
 
I sin vurdering angir de overnevnte følgende: 
 
Lotteritilsynet begrunnet sitt vedtak om utestengelse  
 

«med at klager har som hensikt å treffe hele Norge med sitt informasjonsarbeid i 
strid med forskrift om grasrotandel» 

 
«i tillegg la tilsynet til grunn at overføringer og transaksjoner internt i organisasjonen 
kunne bli brukt til privatøkonomiske interesser» 

 
Familiekanalen (klager) viste til at  den eneste aktivitet organisasjonen har utenfor region er 
opptak av intervjuer , som så bringes tilbake til regionen for bearbeidelse, publisering og 
distribusjon. 
 
Relatert til de 2 over nevnte begrunnelser viser Familiekanalen til at  det ikke er definert i 
lov at nedslagsfeltet for aktivitet skal være innenfor det lokale elle regionale.  Med det må 
forståes at andre utenfor region kan finne nytte i distribuert materiale. Vidre at regnskapet 
klart viste at ingen av midlene er  brukt privatøkonomisk.  
 
Med dette som utgangspunkt fra Lotterinemnda skriver de videre: 
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Det rettslige grunnlaget: 
 
Det rettslige grunnlaget er forskrift om grasrotandel. §10 nevnes der grasrotandel, «del av 
innsatsbeløpet», kan fordeles direkte til enhet som er registrert i Frivillighetsregisteret «og 
som driver aktivitet på lokalt nivå». 
 
Formålet var å fremme frivillig, allmennyttig virksomhet på lokalt eller regionalt nivå jmf 
forskrifts §1. Definert i Ot.pror. nr. 11 (2008-2009) som «støtte til frivillig aktivitet på 
grasrotnivå, dvs. i lokalsamfunn og avgrensede deler av landet». 
 
Lotterinemnda nevner så at det følger av  §3, tredje ledd, bokstav f at «enheter som har 
aktivitet ut over det lokale eller regionale» ikke kan delta i grasrotandelen. Videre nevnes §5 
om at «grasrotandelen ikke kan benyttes til privatøkonomiske interesser». 
 
Videre  beskrives det «Av forvaltningsloven § 34 følger det at klageinstansen kan prøve alle 
sider av saker og herunder ta hensyn til nye opplysninger».  
 
Lotterinemndas vurdering. 
 
Nemnda vektlegger at Familiekanalens vedtekter ble endret slik at de var i tråd med forskrift 
hva gjelder at region ble presisert. 
 
Videre vektlegges at  Familiekanalens facebook side ble endret til å gjelde Vestland.  
 
På bakgrunn av dette mener Lotterinemnda ved de over angitte personer at Familiekanalens 
virke «ikke kan ansees som lokalt eller regionalt avgrenset». Nemnda vektla at ordlyden i 
vedtekter, om spredning av menneskeretter, og at dette : 

- «ikke er et formål som har en naturlig lokal eller regional tilknytning».  
 
Videre beskrives det at  

- «Heller ikke aktiviteten er lokalt avgrenset».  
 
Dette ble begrunnet med at videointervjuer skjer med personer i hele Norge og deles på 
internett. Nemnda  la i si vurdering ikke vekt på at vedtektene var endret da de mente det 
var en tilpasning. 
 
Videre vektla nemnda  at det var vanskelig å se at grasrotmidler ikke kan bli brukt til 
privatøkonomiske interesser. Dette til tross for at  de hadde mottatt regnskap som klart 
viste at de mottatte grasrotmidler stort 726,- for 2019, umulig kunne vært brukt til 
privatøkonomiske interesser når regnskapet viste at Fardal  dekket inn et underskudd på 
30.000,- i Familiekanalen. Dette må nemnda ha vært klar over.  
 
På dette grunnlag mente de 3 over nevnte i nemnda at klagen ikke kunne tas til følge. 
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Vurdering 
 
Det er en veldig interessant og for mange organisasjoner alvorlig begrunnelse de 3 i nemnda 
har kommet til. I nemndas begrunnelse utkrystalliserer det seg så følgende begrunnelser for 
at  Familiekanalen, og alle andre organisasjoner,  ikke kan motta grasrotandel: 
 

1. Formål må ha en naturlig lokal eller regional tilknytning 
2. Aktiviteten må være lokalt /regionalt avgrenset 
3. Aktivitet kan ikke nå andre deler av Norge utenfor lokal/regionalt område 

a. Jmf Lotteritilsynets : « klager har som hensikt å treffe hele Norge med sitt 
informasjonsarbeid i strid med forskrift om grasrotandel» 

 
I forskrift om Grasrotandelen sier §1 følgende: 

§ 1.Formål 

Formålet med Grasrotandelen er å fremme frivillig aktivitet på lokalt eller regionalt 
nivå. 

Grasrotmidler skal brukes på egen frivillig virksomhet i tråd med grasrotmottakers 
vedtekter og formål. 

 
Første ledd sier at formålet med grasrotandelen er  å fremme frivillig aktivitet, og denne 
aktiviteten må være på lokalt/regionalt nivå. Aktivitet ut over lokalt/regionalt nivå kan 
derfor, jmf. Lotterinemndas vurdering ikke motta grasrotmidler.  
 

1. Nemnda vektla at ordlyden i vedtekter, om spredning av menneskeretter, «ikke er et 
formål som har en naturlig lokal eller regional tilknytning». Det står imidlertid ikke 
noe sted  i forskrift at ordlyd i vedtekter, som her, må avgrenses til lokal/regional 
tilknytning. Det eneste sted i forskrift «vedtekter» er  nevnt er i §1 andre ledd, som 
sier grasrotmidler må brukes i tråd med grasrotmottakers vedtekter, ikke at 
vedtektenes innhold er lokalt  avgrenset. 

 
Nemnda har derfor fattet et vedtak, hvis begrunnelse ikke er hjemlet i lov eller forskrift. 
 

2. I §1 beskrives  formålet med grasrotandelen å være å fremme frivillig aktivitet på 
lokalt eller regionalt nivå. Dette kan tolkes som at : 

a. aktiviteten i seg selv, det foreningen driver med, skal være lokal/regional.  
b. personene som står for aktiviteten skal ha lokal/regional  tilknytning, jmf 

frivillig aktivitet. 
c. Både aktiviteten som så og personene skal være lokalt/regionalt tilknyttet. 

 
Nemnda har  åpenbart tolket det som at både personene i organisasjonen og aktiviteten i 
seg selv, skal være lokalt/regionalt forankret. Det vises til at Familiekanalens utsendte 
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(personen)  har intervjuer  over hele Norge og at det av den grunn er aktivitet utenfor 
lokal/regional avgrensning. 
I tillegg skal som nevnt ikke aktivitet  kunne benyttes  i andre deler av landet, jmf 
Lotteritilsynets beskrivelse om at Familiekanalens informasjons arbeide kan treffe hele 
Norge. 
  
 
En slik tolkning vil få alvorlige konsekvenser for mange organisasjoner. I vårt brev av 
18.3.2020, nevnt i svaret fra Lotterinemnda, anføres det at en rekke organisasjoner  både 
har personer og aktivitet utenfor lokalt/regionalt område.  
 
Lotterinemnda drøfter ikke dette noe sted i sin avvisning av klage. 
 
Ett av mange eksempler var sykehusklovnene som har tilhold i Oslo, men opererer på 
mange av landets sykehus og det enda  til med lokale skuespillere. Nemnda drøfter heller 
ikke dette noe sted.  
 
Sykehusklovnene har  enda større «aktivitet» utenfor  sitt område enn det Familiekanalen 
har.  Lotteritilsynet argumenterte for at  reisekostnader utenfor region viste aktivitet, det 
samme har sykehusklovnene. De både sender folk fra Oslo og de bruker lokale skuespillere 
som ikke tilhører Oslo, Sykehusklovnenes område. De har med andre ord en aktivitet som 
strider mot Grasrotandelens forutsetninger.  
 
Da loven er lik for alle må også Sykehusklovnene slettes fra Grasrotandelen. Dette er 
beklagelig for de gjør et viktig arbeide og de har mye av sin inntekt fra Grasrotandelen: 
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Som vi ser handler dette om store beløp. Et spørsmål nå er jo om Sykehusklovnene i hht 
forskrift §9 må tilbakebetale dette beløp? 
 
I nevnte brev av 18.3 ble en rekke andre organisasjoner nevnt: 
 
OAK METAL CLUB 
https://www.oakmetalclub.no/ 
 
Et band som spiller over hele Norge og internasjonalt. På deres nettside kan vi lese 
følgende: 

«During the opening of Oak Metal Fest in 2015, Oak Metal Club was 
surprised, rather pleasantly so, by having been selected to receieve 
Aurskog-Høland's culture award. Mayor Jan Mærli was present at the 
festival to personally hand out the award to us on our own festival stage. 
The award is given annually to one select artist, practitioner, instructor, 
association or cultural institution that through their work and activity have 
represented Aurskog-Høland municipality locally, regionally, nationally or 
internationally in an admirable manner. The award itself consists of a 
diploma and 10.000,- Norwegian kroner. 

  
The award jury stated: 
"This year's recipient of Aurskog-Høland's culture award represents the 
municipality nationally and internationally in an admirable manner. The 
recipient have created an environment for those with an interest in music 
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residing in Aurskog-Høland in a manner that have been taken notice of far 
beyond the municipal boundary."» 

 
WESTERN LINEDANCERS BJØRKELANGEN 
https://www.western-entertainment.no/hvem.shtml 
De skriver på sin nettside at de «Vi tar på oss oppdrag over hele landet!» 
På deres nettsides oversikt over hvor de har aktivitet kan vi lese at de er over hele landet: 
https://www.western-entertainment.no/referanser.shtml 
 
NORGES POLOCROSSEFORBUND 
På deres nettside https://www.polocrosse.no/?page_id=16  kan man se at de har aktiviteter 
over hele landet og i utlandet. 
 
TESLA OWNERS CLUB NORWAY 
På deres hjemmesider https://www.tocn.no/ går det klart frem at de driver aktivitet  over 
hele landet. 
 
LANDSFORENINGEN FOR PRADER-WILLIS 
Foreningen hjemmesider https://www.prader-willis.no/index.php/om-oss 
beskriver at de er en landsdekkende organisasjon! 
 
NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE 
https://www.cfnorge.no/organisasjonen/ 
På deres nettsider kan vi lese at deres hovedarbeidsområder er : Spre saklig informasjon om 
CF, diagnose og behandling, samt bidra til økt forståelse for de utfordringer personer med CF 
og deres pårørende står overfor. 
 
Lotteritilsynet  legger i sin argumentasjon til grunn at Familiekanalens fokus på opplysning 
rundt menneskeretter ikke er avgrenset til region, men det er nettopp  det vi ser ved over 
nevnte organisasjon.   
 
NORWEGIAN VETERANS MOTORCYCLE CLUB 
På deres nettsider https://www.facebook.com/NorwegianVeteransMotorcycleClub 
fremgår det at de har treff mange steder i Norge.  
 
FORENINGEN SØK ETTER SAVNET 
Foreninger driver aktivitet over hele landet. 
 
I Norsk Tippings oversikt over organisasjoner er det en kategori kalt «Internasjonale 
aktiviteter» her finner vi bla følgende organisasjoner: 
 
ZONTA CLUB OF BERGEN 
I Brønnøysund https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=987518529 er deres 
Virksomhet oppført med: «Internasjonal forening for å fremme status for kvinner i 
verden.  Støtter utdannelse til kvinner.» 
 



 7 

Vi nevner dette fordi  Lotteritilsynet  gir utrykk for  at fordi Familiekanalens  virke med å 
spre kunnskap om menneskeretter, ikke er lokalt forankret, men til nytte for  også de 
utenfor vår region. Over nevnte forening gjør det samme. 
  
SOS-BARNEBYER HORDALAND 
I deres beskrivelse i brønnøysund 
https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=993795305 står det: 
«SOS-barnebyer, Hordaland har som formål å bidra til å gi foreldreløse,  forlatte og 
nødlidende barn - uansett rase, kultur og religion - et  nytt hjem, utdannelse og en ny 
fremtid. Foreningen ønsker å oppnå  dette ved gjennom lokal virksomhet å støtte prosjekter 
som  SOS-barnebyer Norge finansierer på verdensbasis.»  
 
SOTRA ROTARY KLUBB 
I Brønnøysund https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=996759628 er følgende 
virksomhet oppført: «Sotra Rotary Klubb er en yrkesbasert og tjenesteytende 
organisasjon,  og er en del av den verdensomspennende organisasjonen Rotary.» 
Yrkesbasert og tjenesteytende?  
 
KIWANIS CLUB SOTRA 
Også oppført under «internasjonale aktiviteter» 
 
CISV NORDHORDLAND 
I Brønnøysund https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=913108701 
 Med følgende virksomhet: «Barne og ungdomsorganisasjon som gjennom lokale og 
internasjonale  aktiviteter driver fredsutdannende arbeid.»  
 
Internasjonale aktiviteter  skjer åpenbart utenfor region.  
 
VENSKAP STORD COMALAPA 
I brønnøysund https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=999185029 beskrevet med 
virksomhet: «Organisasjonen sitt føremål er å utveksle venskap og kulturerfaringar  mellom 
Stord kommune i Noreg, og Comalapa kommune i Guatemala.  Føremålet er at dei to 
kulturane skal utveksle og lere av kvarandre.» 
Det er jo åpenbart at formålet fører med seg aktivitet utenfor region. 
 
VOSS ROTARY KLUBB 
I Brønnøysund https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=918772103 med virksomhet 
beskrevet: «Internasjonale og lokale humanitære prosjekt i samsvar med 
Rotary  International sine planar og mål.» 
Igjen åpenbart aktivitet utenfor egen region.  
 
FAMILIEHJELPEN UKRAINA 
I Brønnøysund https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=916204973 er virksomhet 
angitt til: «Hjelpe trengende familier i Ukraina». Det kan ikke være tvil om at aktivitet skjer 
utenfor region? 
 
HIMALAYA MØRE 
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I Brønnøysund https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=998995302 oppført med 
virksomhet: «Veldedigorganisasjon med fokus på tiltak rettet mot befolkningen 
i  Himalaya.» Liten tvil om at aktivitet må skjer utenfor region og kostnader til reise må være 
til stede. 
 
KLOSTERBARNAS FORENING 
I Brønøysund https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=993897108 beskrives 
virksomhet som : «Foreningen jobber for å bedre situasjonen til fattige familier og  sykehus i 
Romania.».  
 
 
 
En rekke organisasjoner er i kategorien «Internasjonale aktiviteter».  
Undertegnede klager med dette inn Sykehusklovnene og alle de andre nevnte 
organisasjoner, da de åpenbart i strid med Grasrotandelens vedtekter mottar disse midler. 
 
Skal Familiekanalen miste grasrotandel: 
 

 
 
 
Så må det ut i fra likhet for loven også gjelde  de over nevnte organisasjoner og andre som  
har noe aktivitet utenfor sin lokale/regionale område.  
 
Vi imøteser en snarlig tilbakemelding om hvordan  Lotteritilsynet og Lotterinemnda vil 
håndtere dette. 
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Mvh 

 
Rune Fardal 
Familiekanalen 
 


