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Høring – Ny forskrift om grasrotandel
Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene (LO-Stats Pensjonistutvalg,
Telepensjonistenes Forbund, Fagforbundets sentrale pensjonistutvalg, Postens
Pensjonistforbund, Politiets Pensjonistforbund, Jernbanepensjonistenes Forbund og Statens
Vegvesens Forbund) viser til Kulturdepartementets høringsnotat av 14.08.2017 med forslag til
ny forskrift om Grasrotandelen.
Pensjonistforbundet er Norges største medlemsorganisasjon for pensjonister med 850 lokallag
og foreninger over hele landet, og omtrent 230 000 medlemmer.
Grasrotandelen er en ordning hos Norsk Tipping som gir spillerne anledning til å velge et lag
eller en forening som skal motta en prosentandel av spillinnsatsen. Ordningen er innført for å
fremme frivillig allmennyttig virksomhet på lokalt og regionalt nivå, og i 2016 fikk omtrent
25 000 foreninger registrert i Frivillighetsregisteret inntekter fra ordningen, hvorav omtrent 300
er pensjonistforeninger. Grasrotandelen gir spillerne en demokratisk mulighet til å selv
bestemme hvilket lag eller forening de ønsker å støtte. I 2016 var over 1 million spillere
tilknyttet Grasrotandelen og det ble utbetalt totalt 448 millioner kroner gjennom ordningen.
Grasrotandelen foreslås økt fra 5 prosent til 7 prosent av bruttoinnsatsen for blant annet Lotto,
Vikinglotto, Joker, Keno og Tipping. Det foreslås at spillet Extra skal inngå i Grasrotandelen.
Det foreslås at andelen øker fra 10 prosent til 14 prosent av innsatsen fratrukket eventuelle
gevinster for Multix og Instaspill, som er henholdsvis spillautomater og kasinospill på internett.
For Oddsen og Oddsbomben foreslås det også en overgang til en nettoberegning og en
økning til 14 prosent etter fratrekk fra gevinster. I Meld. St. 12 (2016 – 2016) Alt å vinne – Ein
ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk anslås endringene å medføre en økning på 157 millioner
til Grasrotandelen basert på tall fra 2015.
Pensjonistforbundet vet at pengene fra Grasrotandelen er et kjærkomment bidrag for flere
lokale pensjonistforeninger. Midlene er med på å styrke opp om organisasjonsgraden og den
frivillige aktiviteten i pensjonistforeningene som er andelsmottakere.
Vi ser også at en styrking av grasrotandelen kan være et virkemiddel for å sikre at flere ønsker
å benytte Norsk Tipping fremfor utenlandske pengespill. Norsk Tippings overskudd går til gode
formål som idrettsanlegg, kulturformål og humanitære organisasjoner. Det er dermed positivt

for samfunnet at mange ønsker å velge Norsk Tipping, fremfor utenlandske spillselskaper.
Pensjonistforbundet støtter på bakgrunn av dette de foreslåtte satsendringene.
I høringsnotatet fremkommer det at skal legges til grunn en strengere tolkning av begrepet
allmennyttig i Grasrotandelen enn i dagens lovtekst. En allmennyttig organisasjon skal forstås
som organisasjoner som ivaretar allmenne samfunnsinteresser, og som er tilgjengelige for et
bredt spekter av mennesker. Enheter som kun ivaretar interessene til en lukket krets regnes
ikke som allmennyttige. Vi ønsker gjerne en avklaring på hva den strenge tolkningen av dette
vil innebære for våre pensjonistforeninger, med tanke på at noen foreninger er tilknyttet
tidligere arbeidsplass, som for eksempel Coop Pensjonistforening og Oslo Sporveiers
Pensjonistforening. Vi oppfatter at intensjonen med innstrammingen er å hindre misbruk av
ordningen, hvor for eksempel lukkede grupper benytter midlene fra Grasrotandelen til egen
bruk, uten at de er allmennyttige formål. Vi forventer at pensjonistforeninger fremdeles vil
kunne være mottakerne av Grasrotandelen uavhengig av om de er knyttet til spesifikke
tidligere arbeidsplasser.
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