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NYE VILKÅR FOR HVEM SOM KAN MOTTA MIDLER FRA NORSK TIPPINGS OVERSKUDD  
 
Pensjonistforbundet Oslo er blant de organisasjonene som har hatt inntekter fra spilleautomater fra før 
2014. Dette betyr at Pensjonistforbundet Oslo således har stått som mottaker og i tillegg omfattes av 
overgangsordningen ut 2017, med rett til tilsvarende stønad som tidligere. 
 
Pensjonistforbundet Oslo har ingen innsigelser til at beredskapsorganisasjonene Redningsselskapet, Røde 
Kors og Norsk Folkehjelp fortsatt etter ny foreslått ordning skal motta en fast årlig prosentandel basert på 
det tilskuddet organisasjonene mottok i 2015.  
 
Pensjonistforbundet Oslo mottar midler fra Norsk Tipping etter lov av 28.8.1992 nr 103 paragraf 10 
(pengespilloven), innenfor kategorien samfunnsnyttig og humanitær organisasjon, og oppfyller vilkårene 
som lotteriverdig, og registrert i Frivillighetsregisteret. Pensjonistforbundet Oslo støtter forslaget skissert i 
Alternativ 2 med de erfaringene man har lagt til grunn fra søknadsårene 2014 - 2016 for den 
søknadsbaserte delen av ordningen. Det synes rimelig og rasjonelt å tufte fordelingsgrunnlaget på data som 
blir innrapportert i forbindelse med søknad om momskompensasjon for frivillige organisasjoner.  
 
Det skal være et vilkår at organisasjonen for å motta stønad av Norsk Tippings overskudd må være 
landsdekkende. Med landsdekkende organisasjon menes en organisasjon som har formål og aktivitet av 
nasjonalt omfang, mao at formålet og aktiviteten må drives utover det rent regionale og lokale. For å sikre 
at ordningen inkluderer organisasjoner som utfører viktige samfunnsoppgaver og som kan mobilisere til 
bred frivillig innsats over hele landet, foreslås det å stille krav om at organisasjonen har et sentralledd eller 
sentralorganisasjon med tilknyttede underledd eller avdelinger med jevnlig regional og lokal aktivitet, 
fordelt geografisk rundt i landet. Det skal kun være sentralleddet eller sentralorganisasjonen som skal være 
søkerberettiget. Pensjonistforbundet Oslo forstår det slik at Regionsformen på sikt kan få konsekvenser for 
definisjonen av landsdekkende. Departementet legger opp til at krav til landsdekkende vil få tilsvarende 
dekningsgrad også i fremtiden, men at landsdeler og fylker eksempelvis kan bli erstattet av regioner ol. 
Pensjonistforbundet er i dag inndelt i 19 Fylkesforeninger med landsdekkende aktiviteter og vi forutsetter 
at disse under ny ordning, som i dag, alle vil være søkerberettigede, forutsatt fortsatt frivillig innsats som en 
vesentlig del av virksomheten. Etter vår oppfatning må dette ligge i sakens natur all den tid 
paraplyorganisasjoner, uavhengig av kategori, ikke kan motta tilskudd, JF pkt. 6, siste avsnitt, og pkt. 6.2. 
Pensjonistforbundets fylkesorganisasjoner representerer egen selvstendig virksomhet i denne 
sammenheng, og rimelighet tilsier at det må være disse som er tilskuddsberettiget. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Odd Falch 
Styreleder 
 
Pensjonistforbundet Oslo 

 


