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Høringssvar forslagtil endringi forskriftom grasrotandel

Følgende organisasjoner: Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norges Handikapforbund,
Kreftforeningen, Røde Kors, Flyktninghjelpen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke,
Norsk Folkehjelp, Norges Blindeforbund, Redningsselskapet og Redd Barna, heretter kalt
10H, ønsker å avgi felles høringssvar på ovennevnte høring.

Generellekommentarer
10H har siden forbudet mot utbetalingsautomater i Norge som trådte i kraft fra 1.7.07 støttet
myndighetenes reguleringer av det norske spillmarkedet. Dette har vært viktige tiltak for å
redusere negativ spilladferd, og forhindre spillavhengighet. 10H støtter derfor også
Kulturdepartementet (KUD) sin intensjon bak forskriftsendringen for å forebygge og
sanksjonere misbruk.

10H registrerer at lokale lag og foreninger, inkludert flere av våre egne, får inntekter fra
grasrotandelen. Vi ønsker likevel å understreke at det er andelene i spilleoverskuddet som er
våre organisasjoners viktigste inntektskilde. 10H støtter den norske, ansvarlige spillemodellen
og spillemidlene bidrar til at 10H kan drive humanitær aktivitet over hele landet. Våre
organisasjoner bygger fellesskap og trygghet i norske lokalsamfimn, og vi øker livskvaliteten
for mennesker i sårbare livssituasjoner. Etter at forbudet mot utbetalingsautomater trådte i
kraft har vi støttet og deltatt i flere tiltak for å styrke den norske spillemodellen og
spilleoverskuddet.

Som overskuddsmottager i Norsk Tipping (NT) har vi et særskilt ansvar for å påse at KUD
skjøtter spillmarkedet på en måte som ikke bidrar til spilleavhengighet, og som bidrar til
langsiktige og forutsigbare rammevilkår for våre organisasjoner. KUD har et særskilt ansvar
for ikke å misbruke makten som følger av kontrollen med et spillmonopol som primært henter
sin legitimitet fra overskuddsmottagerne i spilleoverskuddet.

Vi mener det er positivt at det finnes en ordning, grasrotandelen, som gjør det mulig for de
fleste norske organisasjoner å få spillemidler fra NT. Dette bidrar til å styrke legitimiteten til
selskapet ytterligere. Men samtidig som det gjennomføres tiltak rundt grasrotandelen er det
viktig å innføre tiltak som kan styrke omsetningen innenfor rammen av en ansvarlig
spillpolitikk.



Kommentarer til forslaget
10H tar til etterretning at KUD vil lotteritilsynet (LST) skal være tilsynsorgan for ordningen.
Fra før har LST stadig fått flere arbeidsoppgaver og har de siste årene blitt en institusjon som i
større grad forvalter frivillig sektor enn tidligere. 10H vil på generelt grunnlag advare mot en
utvikling der byråkratisering av frivillig sektor blir det eneste svaret på utfordringene innen
feltet. Friheten og uavhengigheten til sektoren kan ikke veksles inn mot myndighetenes ønske
om ytterligere kontroll. Det er allerede etablert en rekke byråkratiserende ordninger for
frivillig sektor. Myndighetene bør ikke gripe for langt inn i styringen av organisasjonene.
10H støtter forslaget om å endre grasrotandelen for spillterminalene (Multix). I sammenheng
med dette ønsker vi å minne om at spillterminalene erstattet våre gamle spilleautomater og om
hvorfor 10H er en del av spilleoverskuddet.

Kompromisset mellom staten og 10H (automatforliket) handler om at vi ga fra oss våre
andeler i automatmarkedet til staten / NT mot å bli overskuddsmottagere. NT overtok denne
delen av spillmarkedet på samme måten som selskapet har overtatt andre deler av
spillmarkedet for å kunne utvide spillmonopolet. Siden 2001-tallene ble lagt til grunn for
kompromisset ble våre inntekter mer enn halvert i forhold til inntektene vi hadde i toppåret
2005. Beløpet har heller ikke blitt regulert for lønns- og prisstigning de siste årene. 10H er
lojale tiI kompromisset, støtter den norske spillemode11en,samarbeider med NT og har en god
dialog med KUD. Men vi er usikre på hvordan den andre siden skjøtter dette kompromisset
når spilleoverskuddet reduseres og det settes i gang diskusjon om fordelingen. Vi forventer at
KUD og NT den nærmeste tiden tar større ansvar for dem som utgjør fundamentet til den
norske spillemodellen.

På vegne av 10 H,

Gunnar Haugsveen
Generalsekretær, Norges Blindeforbund


