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Nering —Forslag om endring i pengespilloven om å gi ExtraStiftelsen en andel
av Norsk Tippings overskudd

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) har mottatt forslaget på høring med frist
1. august

N.K.S. er Norges største kvinneorganisasjon med ca. 41 000 medlemmer fordelt på
700 lokalforeninger over hele landet. N.K.S. er medlem i ExtraStiftelsen.

Kulturdepartementet (KUD) ønsker å styrke enerettsmodellen ved å rydde opp i
reguleringen av det norske spillmarkedet N.K.S. er positive til dette og ønsker å
bidra til denne oppryddingen ved å stille seg bak at eierskapet til Extra-spillet
overføres.
Det er imidlertid viktig at helseformålenes fremtidige andel av Norsk Tippings
overskudd skal beregnes ut fra det overskuddet som Extra-spillet genererer i dag En
slik nullsummodell gjør at ExtraStiftelsen i framtiden får ut det man bringer inn i
regnestykket.

Norsk Tipping har også krav på dekning av indirekte kostnader til drift av spillet som
beregnes som en andel av Norsk Tippings totale driftskostnader etter de
fordelingsnøkler som til en hver tid gir den mest mulig riktige fordeling av kostnader
pr. spill i NT.

Med andre ord skal det ExtraStiftelsen betaler i drift, både gå til å dekke de direkte
utgiftene knyttet til spillet og en andel av Norsk Tippings totale driftskostnader.
beregnet ut fra en fordelingsnøkkel. Dersom markedsavgiften også går fil å dekke
en forholdsmessig andel av kostnadene knyttet til etablering og vedlikehold av et

slikt apparat", slik statsråd Widvey beskriver. dekker Extrastiftelsen de indirekte
kostnadene to ganger. Dette mener N K.S. må unngås i den foreslåtte modellen.

Basert på Kulturdepartementets og Norsk Tippings innspill på hva markedsavgiften
skal dekke. betaler helseformålene i dag indirekte kostnader i Norsk Tipping to
ganger: først over driftsbudsjettet. deretter gjennom markedsavgiften. N.K.S. mener
at det er urimelig at helseformålene må betale dobbelt opp. Forslaget som er ute på
høring. viderefører denne urimeligheten. Helseformålene, som eneste formål, bør
ikke også i fremfiden betale kostnader til Norsk Tipping flere ganger. N.K.S. håper at
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KUD ser innholdet i vår argumentasjon og tar våre innspill på alvor, slik at man
unngår dette i fremtiden.

Som medlem av og eier i ExtraSfiftelsen, ønsker N.K.S. at Extra-spillet i fremtiden
kommer ut av en avtale med Norsk Tipping med like store verdier som spillet tar med
inn. Dersom Stortinget er enige i at helseformålene skal slippe å betale en
markedsavgift for Extra-spillet etter at eierskapet er overført til Norsk Tipping, må
helseformålenes andel av Norsk Tippings samlede overskudd gjenspeiles i verdien
som Extra filfører overskuddet. Denne verdien tilsvarer 9,0 prosent.
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