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Merknader til høringsbrev av 14. september 2012 om forslag til endring i forskrift om
grasrotandel

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering eier og fordeler overskuddet fra Extra-spillet til
frivillige helseorganisasjoner i hele landet. Extra-spillet er utenfor tippenøkkelen, men
opereres av Norsk Tipping. I år har vi delt ut ca 220 millioner kroner til 527 ulike prosjekter
innenfor forebyggende helse, rehabilitering og forskning.

ExtraStiftelsen er positiv til endringene som foreslås i ordningen, for å redusere mulighetene
for misbruk av grasrotordningen, samtidig som intensjonen med ordningen kan fortsette. Det
kan også virke hensiktsmessig å endre prosentandelen fra Multix til grasrotandelen, slik at
det er mer samsvar med andre spill som bidrar tUordningen.

ExtraStiftelsen har likevel noen merknader til høringsbrevets foreslåtte endringer i
grasrotordningen:

Begrepet allmennyttig

Mottakere av overskudd fra Norsk Tippings spill har flere betegnelser. Bruk og presisering
av begrepet allmennyttig organisasjon kan lett forveksles med samfunnsnyttige
organisasjoner som brukes i utredningen fra Kulturdepartementet varslet 16. august 2012.
Denne utredningen og begrepene i forskriften kan lett forveksles og skape forvirring. Vi
ønsker derfor å råde departementet til å klargjøre begrepsbruken og benevnelsen av ulike
grupperinger av organisasjoner.

Godkjenning av søkerorganisasjoner

For å motta midler fra ExtraStiftelsen må organisasjoner med helseformål søke om å bli
godkjent. Her kreves det blant annet en demokratisk styringsstruktur av organisasjonen og at
organisasjonen må ha vært virksom i minst to år med egne vedtekter og lovlig valgt styre.
For eksempel mener vi at et minstekrav til virketid vil bidra til at organisasjonene må vise at
de har eksistensberettigelse utover det å kun motta midler fra grasrotordningen. Da unngår
man også uønsket oppsplitting av organisasjoner for å kvalifisere til å motta midler fra
ordningen.

Nasjonalforeningen for folkehelsen • Kreftforeningen • Norges Blindeforbund • Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke • Norsk Revmatikerforbund
Norske Kvinners Sanitetsforening • Redd Barna • Rådet for psykisk helse • ADHD Norge • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon • Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Landsforeningen uventet barnedød • Diabetesforbundet • Norsk Folkehjelp • Norges Handillapforbund • Foreningen for hjertesyke barn • HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Astma- og Allergiforbundet • Norges Døveforbund Landsforbundet Mot Stoffmisbruk • Multippel Sklerose Forbundet i Norge • Forbundet Mot Rusgift

Norsk Forbund for Utviklingshemmede • Norges Bedriftsidrettsforbund • Den Norske Turistforening • Norsk Epilepsiforbund • Hest og Helse • Mental Helse



Norsk Tippings omdømme

Det kan være klokt å styrke kontrollen og godkjenning av organisasjoner som mottar midler
fra grasrotordningen, se punktet over. Dette vil sikre at Norsk Tippings gode omdømme ikke
forringes av misbrukssaker, slik man har sett flere tilfeller av.

Lotteritilsynets rolle

Ordningen legger opp til at Lotteritilsynet skal godkjenne organisasjonene som skal
kvalifisere som mottaker av grasrotmidler. Samtidig er det Lotteritilsynet som fører kontroll
med ordningen. Det kan være en uheldig rolleblanding at et offentlig tilsynsorgan også er

utfører/saksbehandler. Dette gjelder også for andre fordelingsordninger for deler av Norsk
tippings overskudd. Det bør vurderes om en ekstern enhet, utenfor departement og tilsyn,
skal ha denne oppgaven - og at Lotteritilsynet faktisk skal føre tilsyn med at ordningen
fungerer etter hensikten.

Vi stiller oss til rådighet om våre innspill ønskes utdypet utover det som kommer fram i disse
merknadene.

med vennlig hilsen
ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

ans Christi n Lillehagen J Melby
generalsekretær a generalsekretær/fa sjef forebygging
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