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Til 
Kulturdepartementet 
Postboks 8030 Dep 
0030 Oslo 
         Oslo, 14. juli.2015 
 
Høringssvar – Endring i pengespilloven for å gi Extrastiftelsen en andel av Norsk Tippings 
overskudd 
 
HLF er Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser med 58 000 
medlemmer. Hørselsomsorgen er i dag lite helhetlig og mangelfull. Rundt 14,5 % av Norges 
befolkning har en hørselshemming som påvirker hverdagen, som sosial isolasjon og frafall fra 
utdanning og arbeidsliv. En del av disse har behov for omfattende rehabilitering, mens andre trenger 
tilrettelegging, hjelpemidler og kunnskap i å mestre sin hverdag som hørselshemmet. Gruppen 
hørselshemmede er mangfoldig og stadig flere rammes av hørselsnedsettelse. I 2020 vil en million 
nordmenn ha hørselsutfordringer.  
 
 
HLF er medlem av ExtraStiftelsen og har gjennom årene hatt mange prosjekter søkt gjennom oss som 
har bidratt til at hørselshemmede i hele landet har fått en bedre hverdag. 
 
Enerettsmodellen 
HLF støtter den norske enerettsmodellen når det gjelder konsesjon av spill. Vi understøtter Norsk 
Tippings spillemonopol og ønsker ikke en kommersialisering av spillaktører der det åpnes for større 
internasjonale aktører. Dette er for å ta hensyn til alle våre medlemmer og for det samfunnsansvaret 
HLF står for.  
 
Extraspillet som en del av Norsk Tipping sin ordinære spill portefølje. 
 
HLF støtter at Extraspillet innlemmes i Norsk Tipping sin ordinære spill portefølje og dermed blir en 
del av tippenøkkelen. Det er viktig at den fremtidige andelen av Norsk Tippings overskudd beregnes 
ut fra det overskuddet som Extraspillet generer. HLF er av den oppfatning at Norsk Tipping selvsagt 
skal få dekket inn sine driftutgifter før overskudd beregnes. Men, det er urimelig at en skal betale 
indirekte kostnader to ganger, både over driftsbudsjettet og over markedsavgiften. HLF er derfor uenig 
i at operatørgodtgjørelsen ikke inngår som del av overskuddet som legges til grunn for å beregne 
prosentsatsen for overskuddsandelen til ExtraStiftelsen. Dette er en avgift som urettmessig har blitt 
lagt på Extraspillet i løpet av årene. Det er urimelig at helseformålene fortsatt skal betale dobbel 
overhead for et spill de ikke lengre eier. I tillegg er dette midler som frivillig sektor har behov for. 
Regjeringen er opptatt av frivillighet og frivillig sektor. Prosjekter støttet med midler fra Extraspillet 
er svært viktig i dette arbeidet. HLF mener derfor at det er 9 %, og ikke 6,4 % som bør være 
ExtraStiftelsen sin andel av overskuddet. 
 
Extraspillet viktig for frivillig sektor 
 
Extraspillet er viktig for frivillig sektor og at det forblir en kraft og medvirkende faktor i 
forebygging, rehabilitering og forskning. For å sikre tilstrekkelige midler og økonomi må 
utviklingen av Extraspillet tilføres en ny giv. Det kreves noe mer enn en liten “ansiktsløfting” 
– Norsk Tipping må være villig til å satse skikkelig, ikke minst med en markedsføring av de 
gode prosjekter som når ut i lokalmiljøet og som for “spillerne” viser at innsatsen bidrar til 
tiltak som berører mange, skaper nærhet, bidrar til økt livskvalitet og utgjør en forskjell for 
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den det gjelder. Extraspillet må synliggjøres i henhold til formålet, nemlig at overskuddet 
bidrar til å bedre folkehelsen.  
 
 
HLF takker for muligheten til å komme med høringssvar og for mer informasjon kontaktes Orholm på 
orholm@hlf.no eller 22 63 99 26 / 91 62 87 76.  
 
 
Med vennlig hilsen 
HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) 
 
 
 
Anders Hegre                      Merete J. Orholm 
Generalsekretær               Leder av interessepolitisk avdeling                                                                 
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