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HVA ER GRASROTMIDLER?
Grasrotandelen ble lansert 1. mars 2009. Grasrotandelen er en ordning 
som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi 7 % av spilleinnsatsen 
direkte til et lag eller en forening som de velger selv. Gjennom grasrotandelen 
fikk norske lag og foreninger i 2019 overført nesten 700 millioner.
Totalt er over 35 000 lag og foreninger registrert som grasrotmottaker. 

Samfunnstjenlig formål
Grasrotordningen skal være en finansieringskilde for lokale frivillige 
organisasjoner og ikke innebære unødige administrative byrder for 
organisasjonene som deltar. 

Grasrotandelen skal brukes til å styrke lokal virksomhet som er tilgjengelig 
for et bredt spekter av mennesker og midlene skal brukes til egen frivillig 
virksomhet og i tråd med Redd Barnas vedtekter og formål. Grasrotandelen 
skal ikke anvendes av sentralledd, men skal fremme frivillig aktivitet på 
lokalt eller regionalt nivå. Kostnader til lokale arrangement, aktiviteter, 
kurs for medlemmene, foredragsholdere og andre bidragsytere kan dekkes 
av grasrotmidler. I samarbeid med regionkontor for å gjennomføre større 
arrangement i regionen kan gruppa anvende grasrotmidler til gjennomføring. 
Grasrotmidler skal ikke dekke lønn til styremedlemmer eller andre medlemmer 
i gruppa. 

FORSKRIFT OM GRASROTANDELEN KAN DU FINNE HER: 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-12-15-2136
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HVORDAN GÅ FREM FOR Å MOTTA 
GRASROTMIDLER
Instruksjoner om hvordan man kan registrere gruppa som mottaker av 
grasrotmidler:

Gå til www.brreg.no (Brønnøysundregisteret) og bli registrert i 
enhetsregisteret. Her finner du en beskrivelse av veien til å bli registrert 
som Redd Barna gruppe når du klikker på lag og foreninger og klikker på 
«Registrere enheten».  

LES PUNKTENE UNDER FØR DU STARTER.
1. Åpne fanen Lag og foreninger

2. Du må logge deg inn med Bank ID, Min ID eller Bank ID på mobil

3. Velg kategori «Forening/lag»

4. Her blir du spurt om du vil registrere enheten i Frivillighetsregisteret 
 og svar JA. Ikke registrere i foretaksregisteret, svar her NEI.

5. På forhånd må du ha elektronisk lagret følgende dokumenter:

  A.  Redd Barnas vedtekter* og legge inn navnet på gruppa øverst  
   i dokumentet

  B. Stiftelsesdokument for gruppa, dvs. første dokumentet hvor   
   gruppa ble etablert. Se forslag under for stiftelsesdokument- 
   hva som skal til når dere skal stifte gruppa. Dersom gruppa har 
   eksistert en tid og dere ikke har stiftelsesdokumentet, men har  
   avholdt både årsmøtet og godkjent årsregnskap skal også   
   C. og D. legges inn. 

  C. Siste årsmøteprotokoll som viser valg av styre 

  D. Siste årsregnskap som er signert

6. Du må innhente personnummer på alle styremedlemmene og «revisor»/ 
 regnskapskontrollør. Regnskapskontrollør er ikke det samme som   
 økonomiansvarlig i gruppa, men en person utenfor gruppa som 
 gjennomgår årsregnskapet og signerer som «revisor». Gruppa trenger 
 ikke å ha en autorisert revisor. 

7. Gruppa må ha eget kontonummer som må oppgis. Dersom gruppa ikke  
 har eget kontonummer, må de ta kontakt med regionkontoret. 

https://www.brreg.no/
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8. Det er frivillig å sende inn årsregnskap til Brønnøysund og her kan det  
 svares NEI. 

9. Når gruppa er registrert i enhetsregisteret er det valgfritt å registrere  
 seg i Frivillighetsregisteret, men dette er nødvendig for å bli mottaker 
 av grasrotandelen

10. Registreringskode i Frivillighetsregisteret.  
 Alle som skal registrere seg i Frivillighetsregisteret må velge en eller 
 flere kategorier for hva slags aktivitet som drives. 
 Redd Barna er registrert med følgende koder:

 
 9100 - INTERNASJONALE ORGANISASJONER
 Denne koden gjelder for organisasjoner som driver bistand og 
 påvirkningsarbeid internasjonalt. Dette kan også gjelde for lokale  
 grupper som samler inn penger til slikt internasjonalt arbeid.

 7100 - INTERESSEORGANISASJONER
 Denne koden gjelder for organisasjoner som jobber for å fremme bla.  
 barns rettigheter.   

 4100 - SOSIALT ARBEID
 Brukes om sosiale tjenester, men også om sosialt arbeid.  
 For Redd Barna kan koden brukes om vårt direkte arbeid med barn.  
 Enkelte kan også bruke:

 4200 - KRISEHJELP OG STØTTEARBEID

11. For å få et organisasjonsnummer må dere registrere foreningen ved å 
fylle ut skjemaet «Samordnet registermelding». Etter registrering vil gruppa få 
et eget organisasjonsnummer.

12. Ved endring av leder/kontaktperson for gruppa må dere også bruke 
«Samordnet registermelding».

DE SOM ØNSKER Å STIFTE EN REDD BARNA GRUPPE  
TAR KONTAKT MED SITT REGIONKONTOR. 
Her følger link til mal for stiftelsesdokument.
https://www.reddbarna.no/dokumentfil-1253200844?pid=Native-ContentFile-
File&attach=1

https://www.reddbarna.no/dokumentfil-1253200844?pid=Native-ContentFile-File&attach=1
https://www.reddbarna.no/dokumentfil-1253200844?pid=Native-ContentFile-File&attach=1
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REDD BARNAS FORMÅL
Redd Barnas statutter stadfester organisasjonens formål.

§ 1: Redd Barna er en frivillig, medlemsstyrt rettighetsorganisasjon som 
er partipolitisk og religiøst nøytral. Redd Barnas verdier bygger på FNs 
barnekonvensjon om barnets rettigheter og menneskerettighetserklæringen. 
Redd Barna kjemper for barns rettigheter gjennom å:

A. Legge til rette for barn og unges medvirkning i saker som angår dem.

B. Tilstrebe økt innsikt i barns rettigheter og levevilkår gjennom utvikling av  
 kunnskap.

C. Delta i nasjonalt og internasjonalt arbeid for å innfri barns rettigheter,  
 herunder delta i eller samarbeide med andre organisasjoner med samme  
 formål. 

D. Påvirke opinion og beslutningstakere på områder som har tilknytning til  
 organisasjonens formål. 

REDD BARNA NORGE HAR MÅL OM Å FÅ TIL ENDRING INNEN  
DISSE MÅLENE FRAM MOT 2030:

•  Inkludering og gode levekår for alle barn

•  Beskyttelse av alle barn

•  Barns rettigheter blir styrket

FRIVILLIGHETEN I REDD BARNA:

•  Frivilliges innsats direkte med barn i sårbare situasjoner er opprettholdt.

•  Frivillige har økt mulighet for å påvirke politisk og oppnå varige endringer  
 for barn. 

•  Frivilliges mulighet til å spre kunnskap og positive holdninger hos potensielle  
 medspillere er styrket. 

•  Folk har økt ønske om og mulighet til å skape lokalt engasjement. 

•  Meningsfullt frivillig aktivitetstilbud resulterer i økt antall aktive medlemmer.
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AKTIVITETSFORSLAG MED 
GRASROTMIDLER

Informasjonsaktiviteter
Grasrotmidler kan anvendes til informasjonsarbeid og opplysningsarbeid. 
Her kan nevnes leie av lokaler til offentlige og åpne temamøter, seminarer, 
filmfremvisning osv. Gruppa kan bestille annonseplass, trykke invitasjoner som 
dekkes av grasrotmidler. Grasrotmidler kan dekke kostnader til servering, 
honorar til forelesere og underholdning (SE link til Mal for honorar) Slike 
arrangement sprer vårt budskap, øker kunnskap om barns rettigheter, 
synliggjør Redd Barna lokalt, alt det frivillige arbeidet og bidrar til større 
oppslutning om Redd Barnas arbeid.

Innsamlingsaktiviteter
Grasrotmidler kan anvendes til arrangement for å samle inn penger. Kanskje 
det medfører kostnader å skape oppmerksomhet på en nødhjelpsituasjon, 
innkjøp av effekter til å ha på stand som plakater, maling, tegnesaker, lodd, 
kurver og kanskje utdeling av en twist-bit til de forbipasserende. Noen 
avholder basar, utlodning med premier og alle kostnader til dette kan  
dekkes av grasrotmidler, mens inntektene fra slik aktivitet kan overføres  
til Redd Barna. 
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Aktiviteter med barn
Redd Barna søker og mottar midler fra ulike  
støttegivere, både private og offentlige. Disse 
midlene er ofte øremerket Redd Barnas aktiviteter 
direkte med barn. Dette er et område hvor Redd Barna 
har god finansiering, spesielt innenfor våre satsingsområder 
som barn på flukt (mottaks- og integreringsarbeid) og barn 
som er utsatt eller sårbare for vold og overgrep (krisesenterarbeid).

Deltar du i en gruppe som ikke mottar eksterne midler, men grasrotmidler, kan 
disse anvendes til aktiviteter med barn. Eksempler på utgifter er kostnader i 
forbindelse med utflukter, kulturopplevelser, aktivitetsmateriell, leie av lokaler, 
honorar til instruktører og betaling for transport. (SE link til Mal for honorar, 
må brukes.) 

Deltar du i en gruppe som ikke mottar eksterne midler, men grasrotmidler, og 
ønsker å starte opp aktiviteter direkte med barn i ditt nærmiljø, ta kontakt 
med regionkontoret. 

I tillegg er det en forutsetning at alle som er involvert i gruppas aktiviteter 
direkte med barn oppfyller Redd Barnas krav om medlemskap, har signert 
etiske retningslinjer og levert politiattest. 
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Kurs, opplæring og inspirasjonssamlinger
 
• Arrangere kurs, gjerne i samarbeid med regionkontoret med temaer  
 innen inkludering, beskyttelse og barns rettigheter

• Hvordan skrive leserinnlegg – invitere en journalist

• Hvordan bruke sosiale medier – invitere en journalist eller 
 Press- Redd Barna ungdom

• Hvordan påvirke politikere – invitere en lokal politiker, skape dialog

• Diskusjonsgrupper/åpne møter for å dele kunnskap om barns    
 rettigheter – invitere en jurist

• Diskusjonsgrupper knyttet til «Redd Barna mener – barnepolitisk plattform» 
 https://www.reddbarna.no/om-oss/redd-barna-mener

• Invitere en ekstern foredragsholder rundt et tema dere brenner for.
 Grasrotmidler kan dekke honorar og reisekostnader.   
 (SE link til Mal for honorar) 

• Invitere en ekstern foredragsholder for å få kunnskap om og tips til hvordan  
 rekruttere flere medlemmer til gruppa.

• Delta i kurs og konferanser for opplæring og for å øke kompetanse hos  
 medlemmene i gruppa, innen Redd Barna temaer. Konferanseavgift og   
 reisekostnader kan dekkes av grasrotmidler.

• Invitere ansatte, sentralt tillitsvalgte eller andre fra Redd Barna for å lære  
 mer om hvordan demokratiske prosesser i egen organisasjon foregår.

• Sende flere medlemmer fra gruppa til Redd Barnas regionmøter og   
 nasjonale seminarer og dekke kostnadene til dette fra grasrotandelen.

Utvikling og styrking av Redd Barna gruppa
 
• Lage juleavslutning for gruppa og dekke kostnader til et moderat «julebord». 

• Gå sammen på kino og se film som er relevant i arbeidet vårt.

• Grasrotmidler er øremerket lokal bruk og myntet på å bidra til å utvikle  
 lokale lag og foreninger. Dette er formål det er vanskelig for Redd Barna  
 å få penger til fra andre steder. Grasrotmidler kan derfor gjerne anvendes  
 til trivselstiltak, for eksempel sosialt samvær med tema eller utveksling av  
 erfaringer og til kompetanseheving for medlemmene i gruppa. 

https://www.reddbarna.no/om-oss/redd-barna-mener


9  REDD BARNA GRASROTMIDLER VEILEDNING 2020

Samarbeid
 
• Midlene kan også brukes til å støtte andre Redd Barna grupper som ikke  
 mottar grasrotmidler for eksempel ved å arrangere felles arrangement  
 eller dekke utgifter til aktiviteter de ønsker å gjennomføre. Dette er spesielt  
 relevant i de store byene (Bergen, Trondheim, Oslo, Stavanger etc.) hvor  
 gruppene mottar betydelige beløp som grasrotmidler, mens andre grupper  
 får lite eller ingenting. Redd Barna har et kjent merkenavn og i de store  
 byene vil nok mange velge å gi sin grasrotandel med forventing om at   
 midlene brukes til å styrke arbeidet i bred forstand og ikke kun for en 
 spesifikk gruppe.

• Invitere en annen Redd Barna-gruppe for å utveksle erfaringer og ideer som  
 kan bidra til å stimulere til lokal aktivitet. 

• Invitere og samarbeide med Press – Redd Barna ungdom til å fortelle om sitt  
 arbeid og vurdere å støtte deres innsats ved å dekke kostnader til kampanjer  
 mm. 
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Hvis du er i tvil om hvordan grasrotmidlene 
kan brukes, still spørsmål til forslaget:
• Styrker dette lokalbasert arbeid? 

• Stimulerer og styrker tiltaket gruppas liv? 

• Styrker dette Redd Barnas formål?

• Bidrar tiltaket til våre mål? (inkludering, beskyttelse og barns rettigheter)
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Hva er det ikke mulig å bruke  
grasrotmidler til?
• Redd Barna gir ikke penger til eller støtte til enkeltbarn eller familier.  
 Dette er ikke i tråd med Redd Barnas formål om å styrke barns   
 rettigheter gjennom systematisk rettighetsarbeid og gjennom å påpeke  
 statens/myndighetenes ansvar. 

• Grasrotmidler kan ikke doneres til andre organisasjoner uten at dette   
 er samarbeid om et lokalt tiltak som er i tråd med Redd Barnas formål  
 beskrevet i «Vedtekter for lokalt og regionalt arbeid». 

• Grasrotmidler kan ikke anvendes til å lønne medlemmer i gruppa. 

• Grasrotmidler kan ikke anvendes til formål utenfor Norge. 

Dersom lokale grupper ikke oppfyller forutsetningene for bruk av 
grasrotmidler, kan de miste retten til å motta disse og bli utestengt i fem år. 

Grupper som skal opphøre  
– hva skjer med grasrotmidlene? 
Grasrotmidlene hos en gruppe som ikke er brukt opp når gruppa legges ned, 
kan overføres til en annen Redd Barna gruppe i egen region. Dersom dette 
ikke er mulig kan midlene overføres til regionkontoret som øremerkede midler 
for å bidra og stimulere til frivillig aktivitet i regionen. 
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*REDD BARNAS VEDTEKTER FOR LOKALT OG REGIONALT ARBEID
Redd Barnas vedtekter finner du her:  
https://www.reddbarna.no/om-oss/organisasjonen/statutter-og-vedtekter
OBS legg inn Redd Barna gruppens navn øverst, lagre og legg ved 
registreringen. 

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2019-2021,  
vedtatt av landsmøtet, er retningsgivende for medlemmenes arbeid og 
her finner vi både mål og ideer til hva som kan og skal gjennomføres. 
Handlingsplanen ligger på reddbarna.no:
https://www.reddbarna.no/Media/handlingsplan-2019-2021.pdf

AKTIVITETSHÅNDBOK 2020
I tillegg til de nevnte aktivitetene over finner du her mange gode forslag og 
tips for gjennomføring.
https://www.reddbarna.no/nyheter/aktivitetshaandboka-2020

SKJEMA FOR HONORAR 
https://www.reddbarna.no/dokumentfil-1253190844?pid=Native-
ContentFile-File&attach=1

MAL FOR STIFTELSESDOKUMENT
https://www.reddbarna.no/dokumentfil-1253200844?pid=Native-
ContentFile-File&attach=1
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reddbarna.no

SPØRSMÅL?
Grasrotmidler gir mange muligheter for å styrke lokale aktiviteter!
Hvis du fremdeles er usikker på noe etter å ha lest denne veiledningen,  
ta kontakt med ditt regionkontor.

Region Øst
regionost@reddbarna.no

Region Sør
regionsor@reddbarna.no

Region Vest
regionvest@reddbarna.no

Region Midt
regionmidt@reddbarna.no

Region Nord
regionnord@reddbarna.no
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