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Fordelingsmodell for Norsk Tippings overskudd øremerket samfunnsnyttige og
humanitære organisasjoner.

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) mener det er riktig av departementet å åpne
mutigheten for at også organisasjoner som ikke tidtigere har hatt automatinntekter kan
søke om å motta spitlemidter.

NJFF støtter etabteringen av en langsiktig og robust modetl for fordeting av spitlemidter tit
samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Det er viktig med størst mutig grad av
forutsigbarhet i forhotd tit stike ordninger for å sikre en god ptantegging og forberedelse av
organisasjonenes ivaretaketse av viktige samfunnsoppgaver. Det er også en forutsetning at
slike ordninger ikke btir for tunge og krevende å administrere.

NJFF mener at valgt fordetingsmodett bør være så forutsigbar og objektiv som mutig, med
måtbare kriterier tagt tit grunn. Av de seks forstagene fremmet av Oxford Research mener
vi at kriterier basert på frivittighet og avgrensede driftskostnader (alternativ 2b) vil være
det mest hensiktsmessige å tegge tit grunn. Vi opptever det som positivt at departementet
søker å samordne utike ordninger for å lette organisasjonenes krav tiI dokumentasjon og
oppføtging av søknadsfrister.

Når det gjetder retningstinjene for organisasjoner med økonomisk virksomhet som mottar
mer enn bagatettmessig støtte stilter vi spørsmål ved hvordan pkt.2) "Organisasjoner som
mottar titskudd må føre separat regnskap for den økonomiske og ikke-økonomiske
virksomheten" og pkt. 3) *Organisasjoner som har økonomisk virksomhet må sikre at
fetteskostnader fordetes på en forholdsmessig måte mettom økonomisk og ikke-økonomisk
virksomhet.. Her ser vi for oss at det btir vansketig å komme utenom en skjønnsmessig
fordeting.

Tit stutt stitter vi spørsmål ved om ordningen er tenkt på samme måte som
momskompensasjonsordningen, der sentratleddet søker på vegne av atte organisasjonstedd.
I så fatt bør retningstinjene for vurderinger av økonomisk virksomhet gjøres tydetigere så
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man sikrer tik fortotkning btant alte organisasjonstedd i den enkette organisasjon så ve[ som

blant de utike søknadsorganisasjonene.
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