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Høringsnotat og forslag til ny forskrift grasrotandel 
 
Vi viser til høringsnotat datert 14. august 2017.  
 
Brønnøysundregistrene har noen kommentarer til ny forskrift om grasrotandel.  
 
 
Til § 2 
 
Henvisningen til vilkårene i § 3 i første ledd kan være noe misvisende. Selv om en enhet oppfyller alle kravene 
som stilles i § 3 kan den ikke delta i Grasrotandelen uten også å være registrert med slik deltakelse.    
Brønnøysundregistrene foreslår derfor at siste del av første ledd som lyder «som oppfyller kravene i § 3» 
endres til «som er registrert med deltakelse i Grasrotandelen».  
 
Ordlyden i § 2 første ledd blir da slik: 
 
«Spillere hos Norsk Tipping kan bestemme at 7 prosent (grasrotandel) av spilleinnsatsen skal gå til en enhet i 
Frivillighetsregisteret som er registrert med deltakelse i Grasrotandelen.» 
 
Til § 3 
 
Første ledd 
 
Etter Brønnøysundregistrenes oppfatning er det uklart hva som menes med henvisningen til forskrift om 
merverdiavgiftskompensasjon § 7. Det fremkommer ikke om det er hele bestemmelsen som skal gjelde 
tilsvarende, eller om det kun er deler av den som skal gjelde. Vi mener at det er deler av bestemmelsen som 
ikke passer for Grasrotandelen. Vi foreslår derfor at det bør presiseres nærmere hva som skal gjelde tilsvarende 
etter merverdiavgiftsloven § 7.   
 
Tredje ledd bokstav a 
 
Brønnøysundregistrene har en kommentar til siste del av bestemmelsen «som det offentlige står bak». I 
omtalen av § 3 i høringsnotatet på side 4 tredje avsnitt står det henvist til at det kan være organisasjoner som er 
registrert i Frivillighetsregisteret som i hovedsak benytter opptjente midler til offentlige oppgaver. Videre står det 
at pengespillovgivningen legger til grunn at offentlige oppgaver ikke skal finansieres av lotterimidler. Etter vår 
oppfatning er det noe annet om det offentlige står bak en organisasjon enn at opptjente midler blir benyttet til 
offentlige oppgaver. Vi mener derfor at det bør vurderes om ordlyden i bestemmelsen dekker det som den er 
ment å dekke eller om ordlyden bør justeres. 
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Tredje ledd bokstav b 
 
Ut fra ordlyden er det uklart om «tilgjengelig for et bredt spekter av mennesker» kun gjelder i forhold til 
medlemmer, eller om det også skal hensyntas om andre enn medlemmene kan nyte godt av enhetens 
aktiviteter. Hvis det kun er meningen at det skal være mulig for et bredt spekter av mennesker å kunne melde 
seg inn og bli medlem, burde en henvisning til medlemmer inntas i ordlyden. Et spørsmål i forhold til dette er 
imidlertid hvordan vurderingen i så fall skal gjøres for stiftelser som ut fra sin organisasjonsform ikke kan ha 
medlemmer.   
 
Tredje ledd bokstav c første punktum 
 
Det er vist til enheter registrert «med» visse opplistende kategorier. Brønnøysundregistrene mener at det blir 
misvisende å si «med følgende kategorier» fordi opplistingen av kategorier som følger nedenfor i bestemmelsen 
er hovedkategorier, mens ingen blir registrert med en slik hovedkategori. Registreringen av kategorier skjer på 
neste undernivå. Vi mener derfor at det blir mer riktig å vise til registrering «innenfor» en av de nevnte 
kategoriene. 
 
Første punktum under bokstav c blir da slik: 
 
«enheter som er registrert innenfor følgende kategorier som det primære aktivitets- og virksomhetsområde i 
Frivillighetsregisteret:» 
 
Til § 4 tredje ledd 
 
Det er uklart hva som menes med «feil opplysninger i Frivillighetsregisteret». Hvis det kun er ment gyldig 
bankkontonummer, foreslår vi at dette kommer direkte frem i bestemmelsen. Hvis det videre også er ment å 
omfatte riktig kontaktinformasjon, det vil si navn og adresse til enheten, er det opplysninger som ligger i 
Enhetsregisteret og ikke i Frivillighetsregisteret. Det vil derfor ikke være omfattet av en henvisning til feil 
opplysninger i Frivillighetsregisteret.     
 
Brønnøysundregistrene har ingen kommentarer til resten av forskriftsforslaget.  
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BRØNNØYSUNDREGISTRENE – Frivillighetsregisteret 
 
 
Lise Andrea Dahl Karlsen Arnt Kristiansen 
avdelingsdirektør underdirektør 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
 
Saksbehandler: Margrethe Meyer Trælvik 
 
 
 
         
 
 
 
         
 


