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  Svar på høring: Fordelingsmodell for Norsk Tippings overskudd øremerket 
samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner.

 Foreningen for Kroniske Smertepasienter er glad for at disse midlene som idag blir 
tildelt enkelte organisasjoner som kompensasjon for bortfall av automatinntekter, i 
fremtiden skal kunne komme alle organisasjoner, som fyller kravene til 
fordelingskriterier, tilgode. Som det sies i høringsnotatet så er dette midler som gjør 
ulike organisasjoner i stand til fortsatt å gjøre viktige samfunnsoppgaver. Og kan 
bidra til å fremme til frivillig aktivitet.

3.1.2. Fast andel til tre beredskapsorganisasjoner
FKS har ingen kommentarer til at prosentsatsen til de tre beredskapsorganisasjonene, 
Røde Kors, Redningsselskapet og Norsk Folkehjelp opprettholdes også etter 
overgangsordningen.

3.1.3. Fordelingsmodell for øvrige organisasjoner som møter vilkårene.
FKS støtter Departementets syn om at modell 2b) Kriterier basert på frivillighet og 
avgrensede driftskostnader er den mest hensiktsmessige som utgangspunkt for 
fordeling.
Som skrevet i høringsdokumentet vil denne modellen ta inn i seg både forutsigbarhet, 
og en mulighet for at nye organisasjoner kan komme inn i ordningen etterhvert. Samt 
at en slik modell basert på driftskostnader vil gi en god mulighet for gjenbruk av data.

FKS synes det er et godt forslag at dataene i innrapportering i forbindelse med 
søknad om merverdikompensasjon kan brukes som utgangspunkt, for å sikre en enkel 
og forutsigbar modell, der man kan gjenbruke relevante opplysninger for 
organisasjonene. Og vi støtter tanken om å bruke et tilsvarende egenerklæringsskjema 
for frivillig innsats som brukes i søknad om merverdikompensasjon i forenklet 
modell. Dette med tanke på å spare organisasjonene for ekstra byrde med mer 
administrasjon.

FKS forstår tanken til Departementet om at det er den nasjonale virksomheten knyttet 
til den frivillige og ikke- fortjenestebaserte delen av  organisasjonens virksomhet som 
legges til grunn for fordelingen. Vi støtter derfor Departementets forslag til 
fradragsposter som trekkes fra de totale driftskostnader før utregning av 
tildelingsgrunnlag. 
Og vi synes forslaget til grunnlag for fordeling er akseptabelt. 

3.1.4.Nærmere om søknadsprosessen



Foreningen for Kroniske Smertepasienter støtter at det skal være en søknadsbasert 
ordning. Og vi synes det er bra at man setter søknadsfristen til 1 september, den 
samme som for merverdikompensasjonen. På denne måten kan organisasjonene fylle 
ut begge søknadene på samme tid, dataene gjenbrukes, og man blir spart for 
merarbeid.

3.1.5. Sanksjonsmuligheter, klagebehandling og tilsyn.
FKS støtter forslaget som foreligger når det gjelder sanksjoner for uberettiget 
tilskudd. Og vi støtter forslaget om at gjeldende klageadgang som idag gjøres 
gjeldende for vedtak fattet av Lotteri og stiftelsestilsynet hva gjelder om en 
organisasjon oppfyller kriteriene i §6a, for å bli tilskuddsberettiget, samt vedtak om 
midlertidig stans i utbetaling og vedtak om krav om tilbakebetaling.

3.1.6. Økonomiske og administrative konsekvenser
Vi har ingen kommentarer til forslaget.

4.Forholdet til EØS- avtalens regler om offentlig støtte.
FKS støtter et rammeverk som sikrer at spillemidlene utelukkende går til ikke-
økonomisk virksomhet. Og vi er derfor enig i Departementets forslag om ett sett 
regler fro organisasjoner som totalt mottar mer enn bagatellmessig støtte ( 200.000 
euro over 3 år). Og ett sett regler for organisasjoner som mottar mindre.

4a. Organisasjoner med økonomisk virksomhet som mottar mer enn bagatellmessig 
støtte.
 Ingen kommentar.

4b.Organisasjoner som driver økonomisk virksomhet og som mottar bagatellmessig 
støtte.
FKS støtter Departementets forslag om at alle mottagere før utbetaling av første 
gangs tilskudd må fylle ut et skjema der de avklarer om de har økonomisk virksomhet 
, og at de som oppgir å ha dette hvert år må angi hvor mye de samlet mottar fra 
statlige støtteordninger. Vi er også enig i at slik aktivitet skal rapporteres om  
organisasjoner  iverksetter det.

FKS støtter Departementets forslag til endringer i pagrafene som omhandles av 
endringen av forskrift  12 juni 2009, nr 640, om tilskudd til samfunnsnyttige og 
humanitære organisasjoner.


