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Norsk Folkehjelp, Redningsselskapet og Røde Kors ønsker med dette å avgi felles høringsinnspill til regjeringens forslag til 

fordelingsmodell for Norsk Tippings overskudd øremerket samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner.  

 

Fordelingsmodell for Norsk Tippings overskudd øremerket samfunnsnyttige og humanitære 

organisasjoner 

 

Innledningsvis ønsker Røde Kors, Norsk Folkehjelp, og Redningsselskapet (beredskapsorganisasjonene) å 

takke Kulturdepartementet for god og konstruktiv dialog om den norske spillpolitikken. 

Beredskapsorganisasjonene er avhengig av langsiktige og forutsigbare inntekter for vårt viktige 

samfunnsnyttige arbeid. Spillemidlene er avgjørende for at vi kan utøve vårt virke og opprettholde 

beredskapen og dermed bidra til å styrke samfunnssikkerheten rundt om i landet. Dette fremkommer også 

av Oxford Research sin utredning «Fordeling av overskudd øremerket humanitære og samfunnsnyttige 

organisasjoner,» og høringsnotatet fra Kulturdepartementet. Derfor er beredskapsorganisasjonene glad 

for at Kulturdepartementet foreslår en fordelingsmodell der våre prosentsatser opprettholdes på dagens 

nivå. Gjennom en slik løsning sikrer Kulturdepartementet at vi kan fortsette å utføre viktige rednings- og 

beredskapsoppgaver som i dag. Beredskapsorganisasjonene støtter denne delen av forslaget og 

understreker at den er ubyråkratisk, samtidig som den ivaretar våre tidligere innspill om langsiktighet og 

forutsigbarhet.  

 

Sammen med de andre organisasjonene i 10H var beredskapsorganisasjonene en del av automatforliket 

vedtatt på Stortinget. Vi ønsker derfor å minne om 10Hs tidligere innspill om hvordan alle 

organisasjonene i 10H kan beholde sine prosentandeler i tråd med automatforliket, samtidig som flere 

formål kan inkluderes i andelen til «andre» (17,1 % av 18-prosenten). For alle formålene, både de som 

allerede er inne og de som er på vei inn, er volumet på spilleoverskuddet til fordeling et viktig spørsmål. 

Jo større andelen til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner er, desto lettere er det å fordele 

midler. Dette er en viktig årsak til at Kulturdepartementet i Prop. 205 L (2012-2013) foreslår at det nye 

spillet Nabolaget i overgangsperioden skal generere inntekter til samfunnsnyttige og humanitære 

organisasjoner. Beredskapsorganisasjonene mener dette er et fornuftig tiltak, og at det bør bli en 

permanent ordning. Når Norsk Tipping kommer med nye spill i fremtiden bør også flere av disse generere 

inntekter spesielt til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. 

 

Viktigheten av å knytte nye spill til 18-prosenten blir enda sterkere i lys av at prognosen for 

spilleoverskuddet i 2013 har blitt nedjustert. Beredskapsorganisasjonene er bekymret for at 

langsiktigheten og forutsigbarheten svekkes som følge av dette. Videre er vi bekymret for at dette vil føre 

til et ytterligere press på andelene til dagens formål i spilleoverskuddet. Sammenhengen mellom våre 

rammevilkår fra spilleoverskuddet og den norske beredskapen er tydelig, og vi er derfor avhengige av at 

myndighetene legger til rette for at vi får anledning til å styrke våre aktiviteter. Vi mener derfor 

Kulturdepartementet må være åpne for alternative løsninger i den norske spillpolitikken, og ikke sette 

formålene i bås i statiske ordninger som potensielt begrenser våre muligheter til å styrke aktivitetsnivået.  
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Beredskapsorganisasjonene mener det er interessant at regjeringsplattformen blant annet kommer med 

nye forslag innen lotteri- og spillområdet. Vi ønsker å fortsette den gode dialogen med 

Kulturdepartementet på dette og andre områder, og presenterer gjerne våre forslag og ideer i tiden som 

kommer. Derfor vil vi benytte oss av anledningen til å be om et møte med Kultur- og kirkeminister 

Torhild Widvey så snart som mulig.  
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