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Ny lotteriforskrift - høringssvar

Norske Kvinner Sanitetsforening (N.K.S) takker for muligheten til å komme med innspill
til Kulturdepartementets høring knyttet til ny lotteriforskrift.

Norske Kvinners Sanitetsforening er landets største kvinneorganisasjon, mottar ikke
statsstøtte, er livssynsnøytral ot partipolitisk uavhengig. N.K.S er landsdekkende og
demokratisk oppbygd, med sterk forankring i lokalmiljøet. N.K.S har som formål å bidra
til et trygt og inkluderende samfunn ved å aktivisere medlemmene til frivillig innsats
innenfor helse- og sosialområdet.

Mangler i høringsnotatet
Norske Kvinners Sanitetsforening driver omfattende forskningsaktivitet innenfor helse og
sosialområdet, forebyggende folkehelsearbeid samt rehabiliterende virksomhet og søker
hvert år prosjektmidler fra ExtraStiftelsen for å finansiere deler av virksomheten. N.K.S
ser det som oppsiktsvekkende at Kulturdepartementets høringsnotat hverken nevner
milliardlotteriet Extra eller den betydning dette spillet har for frivillige
helseorganisasjoner. Denne mangelen 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?

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?

Norske Kvinners Sanitetsforening ser frem til Kulturdepartementets redegjørelse knyttet
til disse viktige innspillene.
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