
Blåser i gang
Grasrotandelen
Fra 1. mars får alle Norsk Tippings 
kunder direkte innflytelse på hvor en 
liten andel av spilleoverskuddet skal 
gå. Grasrotandelen vil gi kjærkomne 
kroner i kassene til lag og foreninger 
over hele landet.
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sverre Houmb

Dette er forutsatt at det er sendt inn kor
rekt informasjon og laget/foreningen er 
kvalifisert for deltakelse i ordningen.

 Prosjektleder Ronny Bertelsen anbe
faler lag og foreninger å 
være tidlig ute med re
gistreringen. 

– Vær tidlig ute, forbe
red deg godt og les vei
ledningsskjemaet som 
ligger ute på våre nett
sider. Benytt den elek
troniske løsningen som 
åpnet i desember 2008. 
5. januar begynte vi å 
saksbehandle innmeldinger, og så kjører 
vi en dugnad på å behandle registrerin
gene i den rekkefølgen de kommer inn. 

Lag og foreninger 
vil få tilsendt be
kreftelse i posten 
når laget eller for
eningen er regis
trert. 

registrer deg. 
Grasrotandelen 
bygger på at med
lemmer og andre 
som er interessert 
skal kunne velge 

nettopp sin lokale klubb eller forening 
som mottaker av penger fra Norsk Tip

ping. For å komme på lista over foren
inger som kan få støtte gjennom Gras
rotandelen, må klubben eller foreningen 
være registrert i Frivillighetsregistrert. 
De fleste foreninger, stiftelser og aksjesel
skap som driver frivillig virksomhet kan 

registreres der. 

NoeN krav. Følgende 
grunnvilkår gjelder for 
å kunne delta:
• Organisasjonen må 
være registrert i Fri-
villighetsregisteret
• Organisasjonen må 
ha lokal/regional virk-
somhet eller formål

I tillegg må virksomheten være av en 
bestemt art. Organisasjoner som driver 
virksomhet innenfor minst én av føl
gende kategorier, kan delta i Grasrotan
delen:
• Kultur og rekreasjon
• Sosiale tjenester
• Natur- og miljøvern
• Legater og fremme av frivillighet
• Internasjonale organisasjoner
• Tros- og livssynsorganisasjoner
• Barne- og ungdomsorganisasjoner
• Mangfold- og inkludering
• Andre

kategorier
• Utdanning og forskning. Organisa

sjoner som bare driver virksomhet 

innenfor hovedkategorien utdanning 
og forskning kan ikke delta i Grasrot
andelen.

• Helse. Kan delta i Grasrotandelen, 
men ikke de organisasjoner som dri
ver sykehus, psykiatriske institusjoner, 
pleiehjem eller noen form for private 
helse klinikker.

• Politiske og interesseorganisasjoner. 
Kan delta i Grasrotandelen, men ikke 
politiske partier. Politiske partiers ung
domsorganisasjoner kan likevel delta.

Nøkkelen

For å kunne motta penger fra Grasrotandelen, må ditt lag 
eller forening være registrert i Frivillighetsregisteret, som dri-
ves av Brønnøysundregistrene. Alle som sender inn melding til 
Frivillighetsregistereret innen 1. februar er garantert å komme 
med i Grasrotandelen fra 1. mars.

PÅGANG. Prosjekt
leder Ronny Bertelsen 
i Brønnøysundregis
trene er forberedt på 
stor pågang fra lag og 
foreninger.

til grasrotkronene

«Vær tidlig ute, 
forbered deg godt 
og les veilednings
skjemaet»
ronny bertelsen, 
brønnøysundregisteret

• Bolig- og lokalmiljø. Kan ikke delta 
i Grasrotandelen. Unntak gjelder for 
velforeninger, som likevel har rett til 
å delta.

• Yrkes-, bransje- og fagforeninger. 
Kan ikke delta i Grasrotandelen. 
Unntak gjelder for elev og student
organisasjoner, som likevel har rett 
til å delta.
Frivillige lag og organisasjoner kan 

sende inn registrering til Frivillighets
registeret via www.altinn.no. Frivillig

hetsregisteret har sendt ut en informa
sjonspakke til organisasjonene, og mer 
informasjon finnes på www.brreg.no/
frivillighet.

gratis iNNmeldiNg. Norsk Tipping 
spanderer kostnadene ved innmelding 
i Frivillighetsregisteret i hele 2009. Et
ter dette må foreningen selv betale inn
meldingsavgiften på 250 kroner. 

Pengene utbetales fra Norsk Tipping 
til mottakerne tre ganger i året.

les veiledNiNgsskjemaet1.  «re-
gistrering i Frivillighetsregisteret» som 
ligger ute på brønnøysundregistrenes 
hjemmeside: www.brreg.no/frivillighet. 
Her får du vite hva du trenger av infor-
masjon før du begynner registrering. 

logg iNN2.  på www.altinn.no og 
signer elektroniske dokumenter med 
spille kortet fra Norsk Tipping eller an-
net kort fra buypass. Det er også mulig 
å logge inn på andre måter, blant 
annet med engangskoder man kan 
bestille og få i posten. Informasjon om 
dette ligger på www.altinn.no (under 
«logg inn»).

PaPirblaNketter3.  kan bestilles 
fra brønnøysundregistrene på www.
brreg.no. Det anbefales sterkt å be-
nytte seg av elektronisk registrering på 
altinn hvis man tilhører en organisa-
sjonsform som har mulighet til dette.

orgaNisasjoNsNummeret 4. 
til laget eller foreningen finner du 
på www.brreg.no dersom laget eller 
foreningen allerede er registrert i 
enhetsregisteret.

selv om laget eller foreningen al-5. 
lerede er registrert i enhetsregisteret, 
må laget eller foreningen også regis-
treres i Frivillighetsregisteret. 
Det er ikke nødvendig å registrere 
opplysninger som ligger i enhetsre-
gisteret på nytt når man registrerer 
laget eller foreningen i Frivillighetsre-
gisteret. Kontonummer må registreres 
før foreningen kan få utbetalinger fra 
Norsk Tipping. 

For å sikre at ditt lag er med fra 6. 
lansering av Grasrotandelen, anbefales 
å registrere så tidlig som mu-
lig på altinn, slik at brønnøysundre-
gistrene kan behandle din søknad før 
oppstart av Grasrotandelen. 

Fra Frivillighetsregisterets åpning 7. 
er det løPeNde iNNraPPorteriNg. 
registeret stenger ikke.

Norsk Tipping dekker registreringsgeby
ret for grasrotberettigede organisasjoner 
i 2009. Se www.brreg.no/frivillighet for 
mer informasjon om Frivillighetsregisteret

… foreningen i  
Frivillighets registeret

slIK reGIsTrerer Du …
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vIa mobIlvIa TermINal

Du kan selv finne mottakeren av 
din grasrotandel ved å søke fram 
klubben, foreningen eller organisa-
sjonen – og det finnes flere måter å 
gjøre det på:

Du kan gjøre det direkte i 1. 
tippedisken hos kommisjonæren, 
på Internett, på mobilen og på 
spillterminalene. Da søker du 
oPP mottakereN du vil støtte, og 
aktiverer den som mottaker av din 
grasrotandel.

Dersom du vet 2. orgaNisa-
sjoNsNummeret til klubbeN, 
kan du oppgi det hos kommisjo-
næren, eller taste det inn om du 
bruker noen av de elektroniske 
spill kanalene

Fra 1. mars kan og søke fram klub-3. 
ben eller organisasjonen i ditt hjerte 
på grasrotaNdeleN.No. Der 
skriver du ut en egen blankett med 
strekkode på. Denne tar du så med 
deg til en kommisjonær for registre-
ring, og dermed sørger du for at det 
drypper litt på klubben din hver gang 
du leverer en lotto-kupong eller et 
annet spill hos Norsk Tipping.

… ditt lag

slIK velGer Du …

vIa KommIsjoNær

maGNe vIKøreN

Spillerkortet fra Norsk Tipping er selve 
nøkkelen til Grasrotandelen. Når du har 
funnet frem til den du ønsker å støtte, 
blir ditt valg registrert 
på deg som spiller. 
Dermed sikrer du at 
mottakeren din blir 
støttet hver gang du 
spiller – selvfølgelig 
uten at det går på be
kostning av innsatsen 
din eller premien din. 
Grasrotandelen gjelder 
på alle spillene til Norsk Tipping, bort
sett fra Flax og Extra.

viNN – viNN! Det har ingenting å si om du 
taper eller vinner på spillet ditt. Du blir 
heller ikke belastet noe for å være grasrot
giver. Har du for eksempel spilt for 100 
kroner på Lotto, gir Norsk Tipping fem 
kroner direkte til den mottakeren du selv 
har plukket ut. Premien din blir like stor 
– uansett om du benytter deg av Grasrot
andelen eller ikke. 

Når du skal levere spill fra og med mars 
2009, vil du bli gjort oppmerksom på at 
Grasrotandelen finnes. Du vil møte infor
masjonen uansett om du stikker Spiller
kortet ditt inn i terminalen hos en kom
misjonær, skal spille via norsktipping.no, 

på en spillterminal, eller om du spiller via 
mobilen. Grasrotandelen er med andre 
ord tilgjengelig i alle de ulike spillkanale
ne Norsk Tipping har. Når du har funnet 
deg en mottaker til Grasrot andelen, blir 

det avsatt penger til 
denne for hvert enes
te spill du leverer. Selv 
om ordningen starter i 
mars, vil den ha tilba
kevirkende kraft fra 1. 
januar av. Det betyr at 
når du velger en mot
taker du vil støtte, så 
vil den foreningen el

ler klubben motta grasrotandel av det du 
har spilt for så langt i 2009.

lov å bytte lag. Når du har registrert et 
lag som du vil støtte, står du fritt til å byt
te mottaker så ofte du vil, men du støtter 
bare ett lag om gangen. Det er med andre 
ord fullt mulig å støtte for eksempel Stryn 
Røde Kors i en periode, for så å bytte til 
en helt annen organisasjon, lag, klubb el
ler forening. Du har alltid full oversikt 
over hvem du støtter. Grasrotmottakeren 
din står nemlig oppført på spillkvitterin
gene dine. For de som ikke ønsker å støtte 
noen spesielle, vil det også være mulig å 
reservere seg helt fra Grasrotandelen.

Du kan selv følge med på hvor mye ditt 
lag eller din forening har klart å generere 

Slik støtter du

Nå kan du selv være med og bestemme hvem som kan motta inntil fem prosent av 
det du spiller for hos Norsk Tipping. Grasrotandelen ser dagens lys i mars, og her ser 
du hvordan du kan støtte din lokale klubb, lag, organisasjon eller forening.

ditt lag eller forening

VELGER LAG: Norsk 
Tippings administrerende 
direktør Torbjørn Almlid, 
med den nye generasjonen 
spillerkort. Almlid er klar til 
å velge seg en forening han 
vil støtte.  Foto: Sverre Houmb

vIa INTerNeTT

via Grasrotandelen. Dette kan du finne på 
grasrotandelen.no fra mars. Lag og foren
inger som har opparbeidet seg bidrag vil 
få utbetalt dette tre ganger i året. 

grasrotaNdeleN og sPillemidleNe. 
Norsk Tipping tror Grasrotandelen sam
men med spillemidlene vil gi mer pen

ger til idrett, kultur og frivillighet totalt. 
Grasrotandelen kan gjøre Norsk Tipping 
til en mer attraktiv spilltilbyder, og føre til 
at selskapet trekker til seg spillere fra an
dre spill. Innføringen av Grasrot andelen 
innebærer at en del av Norsk Tippings 
spillinntekter fordeles direkte. Det betyr 
at inntil fem prosent av omsetningen ikke 

inngår i beregningen av spilloverskuddet 
som skal fordeles via tippenøkkelen. 

Tippenøkkelen vil fra 2009 fordele over
skuddet fra Norsk Tipping slik: idrett 45,5 
%, kultur 36,5 % og andre samfunnsnyt
tige og humanitære organisasjoner 18 %.

Selv om ordningen 
starter i mars, vil den 
ha tilbakevirkende 
kraft fra 1. januar

Fire steder du kan registrere klubben din:



7

KarI suND

Fra 1. mars får frivillige lag og forenin
ger en ny inntektskilde, Grasrotandelen. 
Styreleder i Frivillighet Norge, Sven Mol
lekleiv, er positiv til den nye ordningen. 

– Folk har nå en mulighet til å engasjere 
seg og støtte lokal frivillighet, sier han. 

4,7 millioner nordmenn innehar til 
sammen 10 millioner medlemskap i ulike 
lag og foreninger. Frivillighet er altså en 
stor bevegelse. 

Positiv koNkurraNse. Mollekleiv tror 
at lag og foreninger nå får en fin anled
ning til å markedsføre seg selv.

– De får mulighet til å bevisstgjøre sin 
lokale tilhørighet ved å informere om 
hvem man er og hva man gjør, forteller 
Mollekleiv. Det at hver enkelt spiller kun 
kan velge én organisasjon om gangen, tror 
han bare fører til positiv konkurranse. 

– Det tror jeg blir en utfordring for de 
ulike lagene og foreningene. Nå må de ut 
og skape engasjement og knytte tilhørig
het, mener han. 

samFuNNsNyttige Formål. I tillegg til 
at frivillige lag får muligheten til å motta 
penger og skape engasjement, mener Mol
lekleiv den nye ordningen vil tydeliggjøre 
Norsk Tippings betydning for idrett og 
kultur. 

– Overskuddet til Norsk Tipping går til 
samfunnsnyttige formål i motsetning til 
de utenlandske spillselskapene. Jeg tror 
Grasrotandelen vil være med på å knytte 
befolkningen tettere til Norsk Tipping. 
Det vil nå bli enda tydeligere at penger 
fra Norsk Tipping går til samfunnsnyt
tige formål, sier styrelederen.  

må registreres. For å kunne være med 
i grasrotandelsordningen, må frivillige 
lag og foreninger registrere seg i Frivil
lighetsregisteret.

– Det er viktig å bruke Grasrotandelen 
til å få Frivillighetsregisteret opp og stå. 
Formålet er å bruke registeret til å for
enkle samarbeidet mellom det offentlige 
og de frivillige organisasjonene, forteller 
Mollekleiv. 

Han hadde helst sett at Idrettsforbundet 
kunne registrere alle sine lag, og at Røde 
Kors kunne registrere alle sine lokallag, 
men slik blir det ikke.

– Det blir spennende å se om alle lag og 
foreninger klarer å registrere seg. Det kan 
bli en utfordring, mener han. 

– Fordelen med å registrere seg er 
mange: De får muligheten til å få penger, 
støtte fra befolkningen og får vise frem 
foreningen, sier Mollekleiv, og legger til at 
Norsk Tipping får en viktig rolle med å få 
markedsført Grasrotandelen skikkelig. 

iNgeN Ny debatt. Sven Mollekleiv tror 
ikke Grasrotandelen kommer til å skape 
en ny debatt om pengespill. Det er an
slått at Grasrotandelen vil gi frivillige 
organisasjoner omlag 200–250 millioner 
kroner årlig. 

– Politikerne har definert hva som er 
akseptabelt og etisk forsvarlig når det 
gjelder pengespill, og det må vi forholde 
oss til. Spill fra Norsk Tipping er regulert 
forsvarlig i motsetning til det spilleauto
matene var, og det vi ser på Internett i 
dag, forklarer han. 

– Lag og foreninger er vant til at over
skuddet fra Norsk Tipping går til sam
funnsnyttige formål, og dette tror jeg 
alle har opplevd som forsvarlig, sier Sven 
Mollekleiv. 

– Gir eierskap  
til klubben

– Grasrotandelen vil være med på å 
skape mer engasjement og gi folk 
i volda et eierskap til klubben, sier 
ansvarlig for sportslig utvalg i volda 
fotball, Per Ivar Kongsvik.

Kongsvik forteller at Volda Fotball 
lenge har ligget høyt oppe på listen 
på kåringen Klubben i mitt hjerte, og 
at voldinger generelt er stolte over 
klubben sin.

– Vi engasjerer mange, i tillegg til å 
prestere bra, men det koster å drive, 
sier han.

Han håper Grasrotandelen vil bidra 
til at klubben får generert midler som 
kan bidra til et økonomisk løft som 
kan sørge for at Volda fotball kan gi et 
bra tilbud til alle som ønsker å spille 
fotball.

– Vi ønsker oss jo alt på en gang. 
Vi vil gjerne engasjere barn og unge i 
Volda i positive fritidstilbud, samtidig 
som vi ønsker å legge ting til rette for 
de som ønsker å nå langt. Da er det 
viktig å ha anlegg for å ta imot alle, 
og det koster. Vi har to kunstgress
baner, noe som betyr store strømut
gifter, så alle kroner vi får inn hjelper, 
sier Kongsvik.

Han sier at det er viktig å engasjere 
flest mulig av innbyggerne i Volda 
rundt klubben og det som skjer på 
Volda stadion, noe han tror grasrotan
delen vil bidra til, i tillegg til å føre til 
mer penger i kassa.

– Vi vil lage stadion til en møte
plass, også for andre enn spillerne 
og deres foreldre. Ved at folk i Volda 
som spiller på Norsk Tippings spill kan 
velge at en andel av det de spiller for 
skal gå direkte til oss, gjør at flere kan 
få et eierskap til klubben ved at de vet 
at de støtter oss direkte, sier Kongsvik.

Han forteller at han og andre som 
er engasjert i Volda fotball vil gå aktivt 
ut og oppfordre folk til å støtte klub
ben gjennom Grasrotandelen.

– Skap engasjement!
Sven Mollekleiv mener Grasrotandelen gir frivillige lag 
og foreninger både en inntektskilde og en god anledning  
til å engasjere. 

GLEDER SEG: Sven Mollekleiv i 
Frivillighet Norge ser frem til at 

Grasrotandelen kommer på lufta.
Foto: Scanpix
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«Fordelen med å registrere 
seg er mange: De får 
muligheten til å få penger, 
støtte fra befolkningen og 
får vise frem foreningen»
svein mollekleiv, Frivillighet Norge

Foto: Id
ar A

rne K
ristiansen
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– Hvis jeg var bestefar til fire 
unger som drev fire forskjellige 
aktiviteter, ville jeg sørge for at 
min grasrotandel gikk på «tur-
nus», sier Arild Moen i Norges 
Musikkorps Forbund.

– Sånn tror jeg de fleste vil tenke. Det ville 
være trist om Grasrotandelen ble en popu
laritetskonkurranse. 

Det sier generalsekretær Moen, som både 
håper og tror at inntektene fra Grasrotan
delen vil gjenspeile mangfoldet i frivillig
hetsarbeidet. 

– Ola Nordmann er jo oppdratt i god so
sialdemokratisk ånd med stor rettferdig
hetssans, så jeg håper ikke det vil bli en 
uheldig rivning mellom korps, 4Hklubber 
og fotballag.

– Hva tror du Grasrotandelen vil ha å si 
for musikkorpsene i landet?

– Vi er positive til Grasrotandelen, men 
er veldig spent på hvilke inntekter den vil 
gi oss. Vi hilser ordningen vel
kommen, for vi er positive til alt 
som kan gi inntekter – men det 
må selvsagt hentes innen etiske 
rammer. Vi har sett eksempler 
på at et fotballag har fått inn
tekter fra et utenlandsk spille
selskap. Det ville vi slått hardt 
ned på i vårt forbund. Norsk 
Tipping er en veldig viktig sam
arbeidspartner for oss, blant an
net gjennom prosjektene Drøm 
og Drømmekonsertene. 

– Hvordan vil dere mobilisere 
deres egen grasrot for Grasrotandelen?

– I første omgang vil vi sørge for at våre 
1700 korps med 69 000 medlemmer skal få 

en så enkel registrering som mulig i Frivil
lighetsregisteret, sier Moen. Han er kritisk 
til at NMF ikke kan registrere alle korp
sene samlet, siden det ville spart korpsene 

for mye arbeid.
– På den annen side er vi vel

dig glad for at Norsk Tipping be
taler registrerings avgiften. Det 
sparer vårt forbund 425 000 
kroner på, legger han til.

Omtrent en firedel av nor
ske korps hadde inntekter fra 
spilleautomatene som forsvant 
i fjor. Dermed forsvant viktige 
inntekter for disse korpsene, 
som dermed har måttet se seg 
om etter andre inntekter. 

– Økonomien i korpsbevegel
sen er vel omtrent som for andre frivillige 
organisasjoner. Så vi ser fram til at Grasro
tandelen trer i kraft, sier Arild Moen.

– Håper Grasrot andelen vil

Generalsekretær 
Arild Moen i Norges 
Musikkorps Forbund 
hilser Grasrotandelen 
velkommen.

Norsk Tipping vil gi bort inntil 5% av omsetningen:

FRIVILLIGE MOTTAKERE SØKES
Gjennom Grasrotandelen vil inntil 5% av omsetningen fra alle våre spill* fordeles direkte til lag og foreninger som driver frivillig 

virksomhet. Hvis du vil at din organisasjon skal få penger, haster det med å registrere seg som mottaker i Frivillighetsregisteret. 

Alle som sender inn korrekt informasjon innen 1. februar, og er kvalifi sert for deltakelse i ordningen, er garantert å komme 

med i Grasrotandelen fra 1. mars.  Les mer på www.grasrotandelen.no 

Registrering direkte på www.brreg.no/frivillighet

*unntatt Flax og Extra

speile mangfoldet


