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ENDRING I FORSKRIFT 27. FEBRUAR 2009 NR. 238 OM
GRASROTORDNINGEN

1.

Innledning

Forskrift om grasrotandel fastsatt 27. februar 2009 med hjemmel i lov av 28. august
1992 nr.103 om pengespill m.v. ble iverksatt 1. mars 2009. På bakgrunn av de erfaringer
man har høstet av ordningen er det ønskelig med en presisering av forskriften for å
redusere faren for misbruk av ordningen. Dette på grunn av mistanke om at enkelte
storspillere hos Norsk Tipping har opprettet nye frivillige organisasjoner hvor det
egentlige hovedformålet med opprettelsen er at de selv nyter godt av
grasrotoverføringen.
Norsk Tipping vil med det første innføre maksimalgrenser for hvor mye en spiller kan
spille for på Norsk Tipping sine spill. Disse grensene innebærer at hver spiller kun kan
fordele maksimalt 50.000 kroner som grasrotmidler i løpet av et år. Dette vil redusere
faren for misbruk av grasrotordningen.
2.

Innholdet av forskriftsendringen

Endringen går ut på at organisasjoner som det er grunn til å anta hovedsakelig er
opprettet med det formål å motta grasrotmidler, likevel ikke kan motta grasrotmidler.
3.

Høringsinstansenes syn

Forslaget ble sendt ut på høring med høringsfrist 1. november 2010. Det foreligger 9
høringssvar. Høringsinstansene er positive eller har ingen merknader til forslaget.
4.

Departementets vurdering

Departementet anser at den foreslåtte endringen vil gi en klar signaleffekt. Den
foreslåtte endringen vil, sammen med innføringen av maksimalgrenser for spillinnsats,
redusere faren for misbruk av grasrotordningen.

5.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Forslaget innebærer ikke nevneverdige økonomiske og administrative konsekvenser.
Kulturdepartementet
tilrår:
Forskrift om endring i forskrift 27. februar 2009 nr. 238 om grasrotandel fastsettes i
samsvar med vedlagte forslag.

Forskrift om endring i forskrift 27. februar 2009 nr. 238 om grasrotandel
Fastsatt ved kongelig resolusjon [dato] med hjemmel i lov 28. august 1992 nr. 103 om
pengespill m.v. § 10. Fremmet av Kulturdepartementet.
I

I forskrift 27. februar 2009 nr. 238 gjøres følgende endringer:
§ 2 annet ledd skal lyde:
Følgende enheter i Frivillighetsregisteret kan likevel ikke motta grasrotandel:
- enheter som har reservert seg mot grasrotandelsordningen
- enheter som ikke har registrert gyldig bankkontonummer i Frivillighetsregisteret
- enheter som driver virksomhet innenfor hovedkategorien Utdanning og forskning
- enheter innenfor hovedkategorien Helse som driver sykehus, psykiatriske
institusjoner, pleiehjem eller noen form for private helseklinikker
- enheter som driver virksomhet innenfor hovedkategorien Bolig- og lokalmiljø.
Velforeninger kan likevel motta grasrotandel
- enheter innenfor hovedkategorien Politiske og interesseorganisasjoner som er
politiske partier. Politiske partiers ungdomsorganisasjoner kan likevel motta
grasrotandel
- enheter som driver virksomhet innenfor hovedkategorien Yrkes-, bransje- og
fagforeninger. Elev- og studentorganisasjoner kan likevel motta grasrotandel
- enheter som det er grunn til å tro er opprettet hovedsakelig med det formål å motta
grasrotmidler

II
Ikraftsetting
Forskriften trer i kraft 1. januar 2011.

