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Kulturdepartementet  
Postmottak@kud.dep.no  

Oslo, 17. desember 2014 

 
 

NY LOTTERIFORSKRIFT: NAAFS HØRINGSSVAR  

Våre referanser:  
Stedfortredende generalsekretær / seksjonssjef politikk Anne Elisabeth Eriksrud: tlf. direkte: 23 35 35 22 / mobil: 92 
06 86 33 / e-post: anne.elisabeth.eriksrud@naaf.no  
Rådgiver Ellen D. Bugge: tlf. dir. 23 32 69 94 / e-post: ellen.bugge@naaf.no  

 
Norges Astma- og Allergiforbund takker for muligheten til å komme med innspill på 
Kulturdepartementets forslag til ny lotteriforskrift, med svarfrist 5. januar 2015. Vi støtter 
intensjonen bak den nye forskriften, som er likebehandling av aktører og en «rettferdig 
behandling av overskuddet fra lotterier». Dessverre virker det på oss som om man i 
utkastet til ny lotteriforskrift faktisk ikke har klart å ivareta prinsippet om likebehandling.  

Mangler i høringsnotatet 
NAAF ser det som oppsiktsvekkende at Kulturdepartementets høringsnotat hverken 
nevner milliardlotteriet Extra eller den betydning dette spillet har for frivillige 
helseorganisasjoner. For NAAF er overskuddet fra Extra-spillet og de årlige midlene vår 
organisasjon får tildelt via ExtraStiftelsen Helse- og Rehabilitering en særdeles viktig 
bidragsyter til små og store prosjekter som vi ikke får støtte fra andre steder. At spillet 
ikke nevnes i høringsnotatet gjør det vanskelig for vår organisasjon å kunne gi et reelt svar 
på høringen, all den tid helseformålenes eget spill, Extra, ikke er omtalt.  

Likebehandling 
Kulturdepartementet skriver at det er likebehandling av aktører og en «rettferdig 
behandling av overskuddet fra lotterier» som er hensikten bak iverksettelsen av arbeidet 
med en ny lotteriforskrift. Dette er prisverdige målsettinger. Skal disse oppnås, krever det 
imidlertid at høringsdokumentene gir svar på sentrale spørsmål som: 
 

 Skal lotteriene som får spilltillatelse etter den nye lotteriforskriften også betale 
Norsk Tipping en markedsavgift på 27,5 prosent av sitt overskudd, slik som 
helseformålene gjør i dag? 
 

Enten må alle de fem aktørene som får spilltillatelse etter en ny lotteriforskrift er 

vedtatt, betale markedsavgift til Norsk Tipping, slik ExtraStiftelsen gjør i dag, eller 

så må alle, inkludert ExtraStiftelsen, slippe å betale denne markedsavgiften.  
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 Skal lotteriene som får spilltillatelse etter den nye lotteriforskriften kunne ta 
penger til drift før formålene får sin del av overskuddet, slik Norsk Tipping gjør i 
dag med Extra-spillets overskudd?  
 

 Skal lotteriene som får spilltillatelse etter de ny lotteriforskrift også likebehandles 
ut fra de formål de tjener?  
 

Vi mener at enten må alle formål under tippenøkkelen, inkludert idrett, kultur og 

samfunnsnyttige og humanitære formål, betale markedsadgang for de spillene som 

de mottar overskuddsmidler fra, på lik linje med helseformål. Alternativet er at 

ingen formål betaler Norsk Tipping for markedsadgang.   

 
Det vil være umulig for NAAF å støtte en eventuell overdragelse og endring i 
lotteriforskriften uten at Kulturdepartementet først viser vilje til å sikre helseformålenes 
fremtidige faste andel av overskuddet fra Norsk Tipping og likebehandling.  
 
 

Vennlig hilsen for 

Astma- og Allergiforbundet 
 
 
 

Anne Elisabeth Eriksrud /s/stedfortredende 
generalsekretær/ seksjonssjef politikk  

 Ellen D. Bugge /s/ rådgiver 
 

 


