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HØRINGSSVAR FRA LNU – FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT 2009/238  

 

LNU viser til høringsbrev fra Kulturdepartementet av 22. oktober 2010, på departementets 

nettside. Vi vil med dette få kommentere forslaget om å endre § 2, annet ledd , i Forskrift 

2009/ 238 om grasrotandel.  

 

LNU ser positivt på at departementet ønsker å forhindre at grasrotandelen brukes til å 

finansiere lag og foreninger som har pengespill og gevinst for medlemmene som eneste 

formål, og støtter intensjonen i forslaget.  

 

LNU mener imidlertid  at forslaget til nytt underpunkt i forskriftens § 2, annet ledd , med fordel 

kan bli mer presist. Gitt ordningens nåværende utforming, må hovedhensikten med 

endringen være å forhindre utbetalinger til foreninger der formålet er personlig økonomisk 

vinning for medlemmene. Med den foreslåtte ord lyden vil også rene støtteforeninger for 

allmennyttige formål kunne rammes av innstrammingen.  

 

LNU vil benytte anledningen til å peke på at den foreslåtte innstillingen etter vårt syn ikke er nok 

for å fjerne de uheld ige virkningene effektene innføringen av grasrotandelen har fått for 

fordelingen av spillemidlene.  

 

Grasrotandelen framstilles av Norsk Tipping som friske penger, mens den i realiteten hentes  

fra selskapets til enhver tid  varierende inntekter. Dermed svekker den det overskuddet som i 

sin helhet allerede fordeles til id rett/ kultur/ samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner, 

og således også d isses grasrotvirksomhet. Grasrotandelen utgjør en va rierende del av Norsk 

Tippings omsetning hvert år, og svekker derfor forutsigbarheten for mottakerne av 

overskuddet.  

 

Videre bruker lokale lag omfattende dugnadsressurser på å få spillere til å velge deres lag 

som grasrotsandelsmottaker, ressurser som fjernes fra lagets egentlige formål og aktiviteter. 

Norsk Tipping har selv omfattende dokumentasjon av dette i sine egenproduserte 
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nyhetssaker på norsktipping.no. Statlig støtte bør ikke avhenge av hvor ivrig et 

lokallag deltar i markedsføringen av Norsk Tipp ings spill og produkter.  

 

I stortingsmelding nr. 39 2006/ 2007, Frivillighet for alle, heter det at grasrotandelen "ikke [skal] 

endre hovedfordelingen mellom dagens overskuddsmottakere, men kanalisere en del av 

overskuddet d irekte til lokalnivået". I realiteten er fordelingen overskuddsmottakerne 

imellom endret, i og med at lag på idrettssiden samlet mottar en større del av Grasrotandel-

midlene enn det som tilsvarer idrettens andel av Norsk Tippings overskudd. Det kan med 

andre ord  slås fast at Grasrotandelen ikke fungerer som forutsatt før ordningen ble innført, og 

at ordningen svekker Norsk Tipping som inntektssikrende redskap for mottagerne på 

kultursiden.  

 

LNU mener derfor at Grasrotandelen bør fjernes, og ber departementet om å ta hele ordningen 

opp til ny vurdering.  

 

Alternativt mener LNU at grasrotmid lene må fordeles innenfor tippenøkkelen, og at 

spillterminalene ikke skal generere en større andel (i dag 25 %) til Grasrotandelen enn hva 

Norsk Tippings øvrige spill gjør (5 %).    

 

 

 

 

Med hilsen   

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjonar (LNU)  

 

 

 

 

 

Bjarne Dæhli      Tale Hungnes 

leder         generalsekretær  

 

 

 

 

 

 

 


