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Høringsuttalelse fra ExtraStiftelsen vedrørende forslag om 

endring i fordeling av Norsk Tippings overskudd til 

samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner 

Vi takker for muligheten til å komme med høringssvar til forslaget om endring i fordeling av Norsk 

Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. 

ExtraStiftelsen er frivillighetens egen stiftelse, og deler hvert år ut midler til prosjekter i regi av de 

frivillige helse- og rehabiliteringsorganisasjonene i Norge. Etter at Extra-spillet ble overdratt til 

Norsk Tipping 1. januar 2016 mottar stiftelsen 6,4 prosent av det samlede overskuddet til Norsk 

Tipping. 

ExtraStiftelsen støtter enerettsmodellen, der ansvarlig pengespillpolitikk står sentralt. 

Som en av mottakerne av spillemidler, er vi opptatt av at løsningen for fordeling av midler må ha 

bred støtte i organisasjonslivet. Dette vil gjøre den stabil og forutsigbar for organisasjonene som 

mottar midler. 

Ordningen må også ha en varig karakter, som bidrar til å skape ro for organisasjonene, slik at de 

kan konsentrere seg om den viktige jobben de gjør for samfunnsnyttige og humanitære formål. 

Usikkerhet rundt ordningen kan også skape en uryddighet som skader modellen, og det er 

selvsagt uheldig. 

ExtraStiftelsen er opptatt av at ordningen som velges ikke må skape unødvendig byråkrati. 

Frivillighet må fortsatt være et viktig kriterium for organisasjoner som mottar støtte, og unødvendig 

mye byråkrati kan bidra til at ressursene vris fra frivillig innsats og til administrativt arbeid. Det 

tjener ikke formålene. 
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Samtidig er det viktig at objektive kriterier legges til grunn, så langt det er mulig. Det er positivt at 

en ny ordning vil være dynamisk, slik at nye organisasjoner som oppfyller vilkårene kan delta i 

ordningen. Dette gjør modellen forutsigbar også for fremtiden. 

Vi støtter departementets forslag om å prioritere norske formål gjennom ordningen. 

ExtraStiftelsen vil ikke ta stilling til de to alternative modellene, da synet vil være delt blant våre 

medlemsorganisasjoner. Vi vil mene det er svært positivt om denne høringen inngår i en helhetlig 

melding om pengespill som er varslet lagt fram for Stortinget i løpet av 2016. Vi ser fram til videre 

dialog om spillpolitiske spørsmål også i fremtiden. 

Med vennlig hilsen 

�gen 
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