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Høringssvar til regjeringens forslag om fordeling av spillemidler til humanitære og 

samfunnsnyttige organisasjoner 

 

Røde Kors sender her et eget svar på regjeringens forslag til fordeling av spillemidler til humanitære og 

samfunnsnyttige organisasjoner, men viser også til 10H sitt felles høringssvar som vi også stiller oss bak.  

 

Røde Kors vil innledningsvis fremheve viktigheten av et ansvarlig regelverk og arbeid for å motvirke 

spillavhengighet. En videreføring av enerettsmodellen er avgjørende for å sikre at viktige sosiale hensyn 

fortsatt skal være førende for spillpolitikken. Røde Kors er glad regjeringen stiller seg bak denne 

tradisjonen.  

 

Betydningen av frie midler  

Frie midler er nødvendig for å sikre at frivillige organisasjoner kan besvare de til enhver tid humanitære 

behov som finnes i et samfunn som stadig forandrer seg. Det gjør også utfordringene og de humanitære 

behovene. Fattigdom, ensomhet, flyktningkrise, fremmedfrykt, integrering og ekstremvær er alle 

eksempler på slike utfordringer nært oss i vår tid. For å utvide aktivitet, legge til rette for opplæring, 

kompetanse og at mennesker kan bidra med en samtale, en kaffe eller språkkunnskaper, trengs det noe 

som ivaretar det administrative. Spillemidler som sikrer at alle kan førstehjelp og kan håndtere ulike 

situasjoner slik at de blir trygge voksenpersoner.  

 

En nasjonal frivillig beredskap  

Spillemidlene er også grunnen til at vi kan holde i gang et nasjonalt frivilligapparat med fylkeslag og 

lokallag som er forberedt om det skjer noe. Om noen går seg bort i fjellet, om det begynner å brenne i 

bygda, om sykehjemmet må evakueres eller når flom isolerer en bygd fra strøm og mat. Da er det lokale, 

organiserte og trenede frivillige med lokal kjennskap som er klare for å respondere. Uten de frie midlene, 

overlatt til prosjektstøtte eller midlertidige løsninger over et statsbudsjett fra år til år, ville et slikt apparat 

ikke hatt fleksibilitet og langsiktighet som er nødvendig for å yte en adekvat respons. Det sikrer de frie 

midlene gjennom Tippenøkkelen og vi er glade for at Regjeringen i sitt høringsforslag ivaretar dette.  

 

Regjeringens forslag 
Røde Kors støtter at regjeringen i tråd med sin erklæring, ønsker å finne en ny permanent løsning på 

tildeling av spillemidler gjennom tippenøkkelen. Røde Kors støtter også erklæringen og høringens forslag 

om å prioritere de største humanitære organisasjonene og den frivillige beredskapen. Samtidig vil vi 

minne om viktigheten av at flere frivillige organisasjoner får slippe til i den søkbare delen av 

spillemidlene. Det er fullt mulig å sikre dette uten at det innebærer en reduksjon av tilskuddet til dem som 

er der fra før. Som 10H også skriver i sitt høringssvar "For eksempel fremgår det av Prop. 205 L (2012-

2013) at det nye spillet Nabolaget i overgangsperioden skal generere inntekter til samfunnsnyttige og 

humanitære organisasjoner. Bakgrunnen for etableringen av Nabolaget var at 10H organisasjonene ble 

oppfordret av KUD til å ta med seg sine søknader om nye spillkonsepter og gå til NT for å se om det var 

mulig å etablere et nytt spillkonsept”.  



 

Røde Kors støtter derfor regjeringens alternativ 2. Forslaget er et fornuftig kompromiss som sikrer 

langsiktige og stabile rammevilkår for frivillig arbeid i Norge samtidig som det sikrer den frivillige 

beredskapen og gjør at flere får mulighet til å søke om midler.  

 

Røde Kors ser frem til fremleggelsen av en egen stortingsmelding om spillpolitikk. Det er viktig å 

forankre disse grepene bredt slik at et vedtak har varighet lenger enn neste stortingsvalg. Dersom vedtaket 

om endelig forskrift skulle bli forsinket, ber derfor Røde Kors om at overgangsordningen forlenges med 

ett år, slik at organisasjoner får tid til å tilpasse seg eventuelle endringer fra dagens ordning.  
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