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Høringssvar: Forslag til endringer i forskrifter på 
frivillighets- og idrettsfeltet som følge av ny pengespillov 

Frivillighet Norge takker for muligheten til å spille inn til endringer i forskrifter på frivillighets- og 
idrettsfeltet som følge av ny lov om pengespill.  

Overordnet mener Frivillighet Norge at spillpolitikken må være basert på et prinsipp om 
ansvarlighet. Det er viktig at spillpolitikken ikke øker risikoen for spillavhengighet og negative 
sosiale konsekvenser. Vi mener også at overskuddet fra pengespill må videreformidles til 
frivillige organisasjoner, og vi er opptatt av at staten må bekjempe uregistrerte aktører i det 
norske spillmarkedet. 

Frivillighet Norge er i det store og hele glad for at ny lov om pengespill med tilhørende foreslåtte 
forskrift tar utgangspunkt i ansvarlighet og langt på vei møter våre forventninger til 
spillpolitikken. Vi setter pris på at ny lov om pengespill og forskrifter rydder opp i og forenkler 
regelverket, og mener de foreslåtte endringene i andre forskrifter på frivillighets- og idrettsfeltet 
understøtter dette. 

Under er noen korte kommentarer til de foreslåtte endringene. 

Forhåndsgodkjenning av ikke-fortjenestebaserte organisasjoner må ikke innskrenke muligheten 
til å få overskudd fra pengespill 
Departementet argumenterer for å gå bort fra bruken av begrepet «lotteriverdige 
organisasjoner» til fordel for en ordning med forhåndsgodkjenning i tildelingen av lotteri. Det er 
vi glad for, og vi støtter departementets vurdering av at dette vil være arbeidsbesparende for 
organisasjonene. Begrepet «lotteriverdig har implisert at noen formål er mer «verdige» enn 
andre, og vi har sett på det som uheldig at et slikt begrep brukes i forvaltningen. 

Frivillighet Norge ser behovet for å avgrense en del aktiviteter som ikke strekker seg ut over 
engasjement i egen vennekrets, men vil påpeke samfunnsnytten i organisasjoner som 
inkluderer brede befolkningsgrupper. Verdien av organisasjoner som driver aktiviteter for 
voksne, er sjelden bare aktiviteten alene. Vel så viktig er det at de bidrar til å inkludere ulike 
deler av befolkningen, også seniorer, og slik styrker folkehelse, inkludering, kompetansebygging 
og demokratibygging, så vel som arbeidet mot ensomhet og inaktivitet.  

I våre kommentarer til ny pengespillov, ba vi om at det ikke ble gjort en avgrensning mot 
fritidsaktiviteter for voksne i vurderingen av hvem som kan forhåndsgodkjenning for lotteri. Dette 
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ble ikke tatt til følge. I innspillet til ny forskrift ba vi om at «fritidsaktiviteter» tolkes strengt, slik at 
frivillighetens viktige initiativer som kommer en voksen befolkning til gode, også kan inkluderes.  

Blant noen av våre medlemmer er det en bekymring for at departementets foreslåtte endring i 
høringsnotatets punkt 3.2, siste avsnitt, vil innskrenke muligheten deres til å få tilskudd fra 
Norsk Tippings spilloverskudd. Vi har lagt til grunn at forhåndsgodkjenning skal gjelde 
muligheten til å gjennomføre lotteri. Hvis det også skal gjelde muligheten til å motta 
spilloverskudd, vil det medføre en betydelig endring, som vi ikke ser hjemmel for i foreslåtte lov 
og forskrift. Vi ber om at departementet presiserer dette punktet. 

Endringer i tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner må ikke få for store, 
umiddelbare konsekvenser 

I høringsnotatets punkt 7.2 foreslår departementet en endring av dagens forskrift § 4, første 
ledd, bokstav c. Denne sier at en sentral del av organisasjonens virksomhet må være i Norge 
(innenfor kategoriene i Frivillighetsregisteret), men det er uklart hva som menes med sentral 
del. Departementet foreslår derfor å forskriftsfeste at minimum 50 prosent av organisasjonens 
driftskostnader må være i Norge. 

Frivillighet Norge har forståelse for ønsket om presisering, og har ikke noen mening om 
fordeling av spilloverskuddet mellom ulike organisasjoner og formål. Vi har heller ikke full 
oversikt over hvor store konsekvenser dette vil få for de aktuelle organisasjonene. Vi ser 
imidlertid at endringene kan ha store, umiddelbare konsekvenser for noen. Vi ber derfor om at 
det tilbys en overgangsordning for de disse gjelder, slik at driften deres ikke rammes unødig 
mye og de har tid til å tilpasse denne til nye bestemmelser. 

Kulturens andel av spillemidlene bør forskriftsreguleres 

I vårt innspill til ny lov om pengespill med tilhørende muntlige høring og i innspillet til ny forskrift 
til ny lov om pengespill, har Frivillighet Norge spilt inn at kulturens andel av tippenøkkelen bør 
forskriftsreguleres. Pengespillovens § 12 fordeler Norsk Tippings overskudd. Fordelingen av 
andel en til idrett og humanitære eller samfunnsnyttige organisasjoner er forskriftsregulert, men 
kulturens andel har ingen slik regulering. Det skaper en større uforutsigbarhet for 
kulturorganisasjonene. 

Frivillighet Norge foreslår fortsatt at fordelingen av kulturens andel av tippenøkkelen reguleres i 
egen forskrift 

Vennlig hilsen 
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