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Høring - Fordeling av Norsk Tippings overskudd øremerket samfunnsnyttige og
humanitære organisasjoner

Vi viser til Kulturdepartementets brev av 30.april 2013 med forslag til ordningen om fordeling av
Norsk Tippings overskudd øremerket samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner.

Krav til visse kategorier
Det er foreslått at organisasjonene som skal ha rett til å kunne få utdeling av norsk tippings
overskudd må være registrert i en av fire opplistede kategorier i Frivillighetsregisteret. I
høringsnotatet står det følgende: «Kategoriinndelingen i Frivillighetsregisteret vil med forslaget fra
departementet få økt betydning. Dette vil få konsekvenser for videre oppfølging og kontroll av
kategoriseringen for å unngå tilpasninger og misbruk i ny ordning.» Dette vil blant annet kunne få
betydning for saksbehandlingen ved Frivillighetsregisteret. Når det blir krav om å ha en av fire
kategorier, vil det kunne bli stor pågang fra enheter som ønsker å få byttet eller lagt til kategorier.
Dette vil kreve ekstra ressurser hos Brønnøysundregistrene. Spesielt ser vi for oss at bruken av
ICNPO 7100 interesseorganisasjoner vil kunne være særlig ressurskrevende. Kategorien er mindre
spesifikk enn de andre tre kategoriene og grensedragningen her er vanskelig. Derfor ønsker vi å få
en bedre definisjon på hva som faller innenfor og utenfor denne kategorien.

Under punkt 4-1-1 står det hvilke kategorier organisasjonene må være registrert med i
Frivillighetsregisteret for å kunne falle inn under ordningen. Her er 5200 —dyrevern» en av
kategoriene. I punkt 4-1-2 tredje avsnitt står det at det også skal være et kriterium at
organisasjonene er andreorienterte. Så listes det opp hvilke andreorienterte kategorier som likevel
skal ekskluderes. Her er «5200 —Dyrevern» en av dem som skal ekskluderes. Dette er
motstridende.

Definisjon av landsdekkende kontra lokalt og regionalt nivå
I ordningen foreslås det et krav om at organisasjonene som omfattes må være landsdekkende og i
tillegg drive aktiviteter på lokalt og regionalt nivå. For å ha rett til å delta i grasrotordningen, er det et
krav at organisasjonene kun driver aktiviteter på lokalt eller regionalt nivå. Organisasjoner som er
landsdekkende omfattes altså ikke av grasrotordningen. Det må så langt som mulig unngås at en
organisasjon nektes deltakelse i grasrotordningen fordi Frivillighetsregisteret anser den som
landsdekkende, mens Lotteritilsynet nekter den å kunne få fordeling av norsk tippings overskudd
fordi de anser den ikke å være landsdekkende. I den sammenheng etterlyser vi en definisjon på hva
som skal til for å anse en organisasjon som landsdekkende.
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Side 2

Det er til ordningen foreslått å stille krav om at organisasjonene har et sentralledd eller
sentralorganisasjon med tilknyttede underledd eller avdelinger med jevnlig regional og lokal aktivitet.
Etter frivillighetsregisterloven § 6 første ledd skal en enhets eventuelle tilknytning til en gruppe
registreres. Per i dag er det få organisasjoner som har oppfylt meldingsplikten. For de som er
organisert med underledd som er egne juridiske personer, ber vi departementet vurdere om det skal
stilles krav til at knytningene til sentralleddet er registrert for deltakelse i denne ordningen. Dette for
å bidra til økt oppfyllelse av meldingsplikten og dermed forbedret informasjonskvalitet ved
Frivillighetsregisteret generelt og for denne ordningen spesielt.

Andre definisjoner
For å sikre en ensartet behandling av organisasjonene som er registrert i Frivillighetsregisteret og
innen de ulike ordningene som er knyttet til slik registrering, ønsker vi å etterlyse en definisjon av
hva som skal legges i «lukkede organisasjoner», «snever egeninteresse» og «angår oss alle».

Til ny § 6 c
I teksten står det «formål/aktivitet». Slik vi oppfatter dette er formål og aktivitet to forskjellige ting
som må vurderes hver for seg. Formål er det som organisasjonen har til hensikt å jobbe for å
oppnå/ha som mål og som gjerne er nedfelt i vedtektene, mens aktivitet er det som organisasjonen
faktisk driver med. Vi mener derfor at det bør stå «formål og aktivitet».
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