
 
Midlertidig forskrift om unntak fra regler om tildeling av Norsk Tippings overskudd 
til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner for å avhjelpe konsekvenser av 
utbrudd av covid-19 
Fastsatt ved kgl.res. 24. april 2020 med hjemmel i lov 28. august 1992 nr. 103 om 
pengespill m.v. (pengespilloven) § 10. Fremmet av Kulturdepartementet. 
 
 
§ 1. Forskriftens formål  

Formålet med forskriften er å bidra, gjennom tidligere utbetaling av tilskudd i 
2020, til å opprettholde aktivitet hos store landsdekkende samfunnsnyttige og 
humanitære organisasjoner innenfor områdene helse, sosiale tjenester, krisehjelp, 
støttearbeid, natur- og miljøvern og dyrevern og rednings- og beredskapsoppgaver. 
 
 
§ 2. Forholdet til annet regelverk  

Forskrift 4. mai 2018 nr. 678 om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære 
organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping gjelder så langt annet ikke følger 
av forskriften her.  

 
 
§ 3. Tilskuddsberettigede organisasjoner  

Organisasjoner som fyller vilkårene i § 4 i forskrift 4. mai 2018 nr. 678 om tilskudd 
til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping, 
kan motta tilskudd.  
 
 
§ 4. Tildelingskriterier  

For tildeling av tilskudd i 2020 gjelder følgende: 
1. Organisasjoner som mottok tilskudd fra ordningen i 2019, kan motta tilskudd 

basert på årsregnskap fra 2018 uten søknad. Organisasjonen må melde fra til 
Lotteritilsynet at de ønsker et slikt tilskudd. 

2. Organisasjoner som fyller vilkårene i forskriften vist til i § 3, men som ikke 
mottok tilskudd i 2019 kan søke basert på årsregnskap fra 2018.  

3. Organisasjoner som ikke har fått endelig avgjort sin klage på tildeling i 2019, 
kan søke basert på årsregnskap for 2018.  

 
Det gis ikke anledning til å søke basert på 2019 regnskap. 
 
Eventuell utbetaling etter gjennomført klagebehandling skjer av det samlede 

tilskudd for tildelingsåret 2021. 
 

 
§ 5. Søknadsfrist og tidspunkt for utbetaling av tilskudd   

Departementet fastsetter melde- og søknadsfrist for tildeling av tilskudd etter § 4. 
 
Tilskudd utbetales i løpet av mai 2020. 
 

 
§ 6. Ikrafttredelse  

Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2020. 


