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Høringssvar - forslag til endring av forskrift om grasrotandel

- Grasrotandel for nettbaserte spill.

De 10 humanitære organisasjonene heretter kalt 10 H som består av
Norges Røde Kors, Redningsselskapet, Norsk Folkehjelp, Kreftforeningen,
Norges Handikapforbund, Flyktninghjelpen, Nasjonalforeningen for
Folkehelsen, Redd Barna, Norges Blindeforbund og LHL står samlet bak
dette høringssvaret.

INNLEDNING

10 H har fra etableringen av grasrotandelen stilt seg positive til ideen
om at mange gode formål skal kunne nyte godt av inntektene fra
Norsk Tipping. Dette har etter vår mening også vært et viktig grep for
å styrke den norske enerettsmodellen for å knytte lojalitet mellom
spillere og Norsk Tipping.

Mange av 10 H sine organisasjoner har igjennom sine fylkes- og
lokallag kunnet styrke sine tilbud og aktiviteter lokalt med inntekter
fra grasrotandelen.

BAKGRUNN FOR OG NÆRMERE OM FORSLAGENE

10 H har stor forståelse for at grasrotandelen for de nye nettbaserte
spillene (Instaspill) ikke kan fordeles etter bruttoprinsippet slik



grasrotmidlene fordeles med 5% av brutto omsetting for Norsk
Tippings øvrige spill med unntak fra fysiske Flax-lodd.

10 H er imidlertid bekymret over utviklingen de siste årene hvor
overskuddet til Norsk Tipping har stagnert. Vi mener det er essensielt
å snu denne utviklingen både for å styrke tilliten til Norsk Tipping som
monopolist og for å sikre langsiktig forutsigbarhet rundt formålsmidler
til idrett, kultur og sarrifunnsnyttige formål. Dette er spesielt viktig i
en fase hvor nye formålsmottakere skal inkluderes i tippenøkkelen.

Samtidig registrerer vi en stadig sterkere utvikling i retning av
nettbaserte spill via mobiltelefon og pc. Mange av disse spillene har
høy omsetting og svært høy gevinstutbetaling.

Med bakgrunn i denne utviklingen vil 10 H foreslå at det ikke
utbetales grasotandel fra de nye Instaspillene, men at 100% av disse
nettoinntektene går inn i tippenøkkelen for å bidra til å styrke denne.

Vi begrunner dette med at regionale og lokale formål i den samme 5-6
års perioden har opplevd positiv inntektsvekst både gjennom midler
fra grasrotinntekter og som konsekvens av veksten innenfor bingo
som også i all hovedsak er øremerket lokale formål.

Mens landsdekkende organisasjoner og deres sentrale ledd som
tidligere nevnt har opplevd en stagnasjon i sine inntekter fra Norsk
Tipping, så har de tradisjonelle landslotteriene blitt redusert fra en
årlig omsetting på ca 1,7 milliarder kr til ca 350 millioner kr i 2012.

Det må også nevnes at det i perioden etter automatforbudet i 2007
ikke er gitt mer enn en ny spillekonsesjon til humanitære og
samfunnsnyttige formål.

KRAV OM SPILLEKORT

10 H støtter forslaget om å ta ut referansen i § 2 i forskrift om
grasrotmidler som innebærer at kravet om et fysisk spillekort utgår.



SÆRLIGE FORHOLD KNYTTET TIL DIGITALE FLAX LODD

10 H har forståelse for at det må skilles mellom fysiske Flax-lodd og

digitale Flax-lodd som et av de nye Instaspillene. Vi mener imidlertid

at også 100% av inntektene fra de nye digitale Flax-loddene må

tilføres tippenøkkelen uten fratrekk for grasrotmidler.

3. ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER

10 H kan ikke se at dette punktet berører oss som formålsmottakere.

På vegne av de 10 Humanitære
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Gunnar Haugsveen
Generalsekretær
Norges Blindeforbund


