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Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) og Norsk Revmatikerforbund (NRF) takker for muligheten til 
å presentere sitt syn på forslaget om endringer til grasrotandelen.  

Vi viser til Frivillighet Norges høringssvar og stiller oss bak alle deres innspill. I tillegg vil vi nedenfor 
kommentere forslaget om fordeling av spillemidlene.  

 

Frivillighet Norge vedtok at de ikke skulle ta standpunkt til spørsmålet om fordelingen av 
spillemidlene, og har derfor ikke kommentert forslaget om å endre Multix-fordelingen i deres 
høringssvar på forslaget om endringer i forskrift for grasrotandel. Dette er fordi de har 
medlemsorganisasjoner som står både innenfor og utenfor Tippenøkkelen. Selv om det er flere 
samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner i Norge som mottar midler fra Tippenøkkelen, er det 
også mange organisasjoner som bidrar til gode samfunnsnyttige formål som ikke drar nytte av denne 
ordningen, som f.eks. Norske Kvinners Sanitetsforening, Revmatikerforbundet og Astma- og 
Allergiforbundet.  
 
Undertegnede kan ikke se at det foreligger noen gode argumenter for å endre grasrotandelen for 
Multix. I høringssvaret begrunner departementet endringene med at grasrotandelen for Multix bør 
være mer i tråd med forholdet mellom tippenøkkel og grasrot for de øvrige spill i Norsk Tippings 
portefølje. Hvorfor er det nødvendigvis slik at de organisasjonene som er med i Tippenøkkelen skal få 
mer, mens de organisasjonene som står utenfor skal få mindre? Dersom Kulturdepartementet 
gjennomfører de foreslåtte endringene om å redusere grasrotandelen av overskuddet for Multix, vil 
det få negative konsekvenser for mangfoldet av de frivillige organisasjonene i Norge.  
 
Midler via grasrotandelen er blitt en viktig forutsetning for å opprettholde mangfoldet og 
aktivitetsnivået i lokale lag og foreninger. Dette er midler som lokale og regionale ledd kan bruke 
relativt fritt uten veldig mye byråkrati, og som også gjenspeiler en viktig støtte de har i 
lokalsamfunnet.  
 
Det anslås at endringene i grasrotandel vil medføre ca. 40-50 millioner kroner årlig i økte inntekter til 
fordeling over tippenøkkelen. Det er med andre ord et relativt stort beløp som organisasjoner som 
står utenfor tippenøkkelen ikke lengre kan få del i. Undertegnede er kritiske til en slik forfordeling og 
håper Kulturdepartementet vil revurdere sitt forslag til fordelingen av spillemidlene.  
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