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Høringsnotat og forslag til ny forskrift grasrotandel, tillegg til tidligere innspill fra 
Brønnøysundregistrene 
 
Vi viser til høringsnotat datert 14. august 2017 og høringsinnspill fra Brønnøysundregistrene datert og sendt per 
e-post 10. november 2017. Vi ønsker å ettersende noen tilleggskommentarer til forskriftsforslaget til § 3 bokstav 
b.  
 
Ordlyden til § 3 bokstav b ble foreslått slik: 
 
«enheter som ikke er allmennyttige og som ikke er tilgjengelig for et bredt spekter av mennesker, herunder 
lukket krets» 
 
Etter Brønnøysundregistrenes oppfatning blir det uklart hvem som blir omfattet av bestemmelsen og hva de 
ulike bestanddelene er ment å vise til. Dette kommer ikke tydelig nok frem når «ikke er allmennyttige», «bredt 
spekter av mennesker» og «lukket krets» tas inn i en setning uten at betydningen er nærmere presisert.  
 
Dersom «allmennyttige» og «tilgjengelig for et bredt spekter av mennesker» er ment å være to selvstendige 
vilkår, bør det stå «eller» i stedet for «og» mellom dem.  
 
Tidligere har det vært slik at grasrotmidlene ikke skal gå til berikelse av en lukket krets. Ovennevnte 
bestemmelse inngår under overskriften «Følgende enheter kan ikke delta:». En naturlig språklig forståelse av 
ordlyden vil være at enheter som utgjøres av en lukket krets ikke kan delta i grasrotandelen. Det fremgår ikke at 
det er ment at grasrotmidlene ikke kan gå til berikelse av en lukket krets. Vi har forstått det slik at det ikke har 
vært meningen å endre realitetene i dette. Derfor foreslår vi en litt annen ordlyd slik at det kommer tydeligere 
frem hva som er ment.     
 
Forslag til ny ordlyd i § 3 bokstav b: 
 
«enheter som ikke er allmennyttige eller hvor medlemskapet ikke er tilgjengelig for et bredt spekter av 
mennesker eller hvor grasrotmidlene går til berikelse av en lukket krets» 
 
 
Med hilsen 
BRØNNØYSUNDREGISTRENE – Frivillighetsregisteret 
 
 
Lise Andrea Dahl Karlsen Arnt Kristiansen 
avdelingsdirektør underdirektør 
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