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Høringsinnspill 
Fordeling av Norsk Tippings overskudd øremerket 
samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner 
 

 
Flyktninghjelpen viser til høringssvar fra grupperingen 10H som vi er en del av og stiller 
oss bak det felles høringssvaret. Med dette særskilte innspillet ønsker vi å underbygge 
Flyktninghjelpens støtte til alternativ 2.   
 
Flyktninghjelpen mener regjeringen med alternativ 2 har lagt frem et forslag som 
oppfyller to viktige kriterier. Det åpner opp for at flere organisasjoner kan få del i 
overskuddet fra Norsk Tipping samtidig som det ivaretar viktige formål som i dag faller 
innenfor ordningen. I tillegg styrker en slik løsning oppslutningen om enerettsmodellen. 
Flyktninghjelpen har vært, og er fremdeles, av den oppfatning at det er viktig å støtte 
opp under denne, samt arbeidet for å sikre en ansvarlig spill politikk.   
 
Viktigheten av frie midler  
Vi ser i dag at tilgangen til frie midler blir stadig viktigere for humanitære 
organisasjoner. I krigs- og katastrofesituasjoner er det avgjørende å kunne reagere 
raskt. I en verden der situasjonen på bakken hele tiden endres, er fleksibilitet 
avgjørende. Frie midler gjør det mulig for oss å opprettholde et apparat som kan sikre 
hjelp til de som til enhver tid trenger det mest og at vi kan nå frem til mennesker i svært 
vanskelig tilgjengelige områder. Slike midler betyr også at vi kan prioritere områder det 
er vanskelig å få annen støtte til, for eksempel utdanning til barn og ungdom i akutte 
kriser.   
 
Ingen mulighet til å erstatte bortfall av tippemidler  
Velges alternativ 1, vil Flyktninghjelpen falle ut av tippenøkkelen. Dette vil undergrave 
Flyktninghjelpens evne til å hjelpe mennesker i verdens kriseområder. Flyktninghjelpen 
er Norges største humanitære organisasjon og tippemidlene sammen med 
momskompensasjonen utgjør vår eneste offentlige ubundne støtte. Det foreligger per i 
dag ingen tilsvarende ordninger som kan erstatte et bortfall av tippemidlene.   
 
For Flyktninghjelpen er det svært viktig og ikke falle ut av tippenøkkelen. Vi er derfor 
svært glade for at departementet har funnet frem til en modell som gjør dette mulig å 
ivareta behovet for at nye formål inkluderes i ordningen uten at det svekker det viktige 
arbeidet som utføres av organisasjonene i 10H, inkludert Flyktninghjelpen. 
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