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Høringssvar fra LHL 

Endring av pengespilloven § 10- andel av Norsk Tippings overskudd til ExtraStiftelsen 

 

 

LHL – Landsforeningen for hjerte- og lungesyke er en frivillig pasient- og interesse-

organisasjon med over 47.000 medlemmer fordelt på rundt 265 lokallag. 

 

Vi viser til høringssvaret fra grupperingen 10-H som LHL stiller seg bak, sammen med de 

øvrige 9 organisasjonene. 

LHL oversender herved eget høringssvar for å særskilt fremheve aspekter vi anser som 

vesentlige for den forestående prosessen med overføring av Extra-lotteriet til Norsk Tipping. 

 

Positive til Norsk Tippings overtagelse av Extra-lotteriet 

Aller først vil vi i LHL uttrykke stor tilfredshet over kjernen i forslaget som nå er ute til høring. 

Vi vil også være med å bidra til at enerettsmodellen styrkes og at det ryddes opp i 

lotterimarkedet. Vi tror enerettsmodellen kan bidra til å styrke utviklingen av ansvarlige spill, 

samt styrke inntjening av et ansvarlig overskudd til gode formål.  

 

Extra-lotteriet er viktig for det frivillige helsearbeidet i Norge 

LHL vil dessuten spesielt understreke Extra-lotteriets unike og viktige betydning for 

helsearbeidet i Norge. Takket være støtte fra Extra-lotteriet har LHLs mange lokallag og 

foreninger kunnet gjennomføre en rekke helsefremmende tiltak, spesielt av forebyggende 

karakter, som vi ellers ikke hadde hatt mulighet til. 

 

Uenige i grunnlaget for beregning av overskuddet 

Muligheten for LHL, og andre frivillige og ideelle helseorganisasjoner, til også i fremtiden å 

kunne søke ExtraStiftelsen om prosjektmidler til viktige og nyskapende tiltak anser vi som 

svært viktig. For at dette skal kunne være mulig ser vi det som nødvendig at nivået på Extra-

lotteriets formålsandel opprettholdes og med fordel styrkes. Vi vil særskilt henlede 

oppmerksomheten på den markedsavgiften ExtraStiftelsen i alle år har betalt til Norsk 

Tipping. Vi stiller spørsmålstegn ved at denne legges til grunn når man skal fastsette 
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grunnlaget for fremtidig beregning av overskuddsandel til Extra-lotteriets formålsmottagere. 

Vi vil ikke gå nærmere inn på grunnlaget for denne "avgiften" og dens historiske legitimitet, 

men hevder at det rette vil være å fastsette en overskuddsandel fra omsetningen i Extra-

lotteriet som ikke inkluderer denne avgiften. At tilnærmet en tredjedel av Extra-lotteriets 

overskudd skal bidra til tippenøkkelens øvrige formål anser vi som urimelig. LHL vil derfor 

hevde at grunnlaget for beregning av fremtidig formålsandel til ExtraStiftelsen bør være  

9,0 % av tippenøkkelen og ikke foreslåtte 6,4%. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 
Frode Jahren 

Generalsekretær 
  


