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Høring om endring i fordeling av Norsk Tippings overskudd øremerket 
samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner 
 
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) vil takke for muligheten til å 
kommentere på endringsforslaget til ny tippenøkkel.  
 
Til punkt 2 i høringsbrevet: 
LNU mener at en robust modell for fordeling av tippemidler fordrer at alle som mottar tippemidler 
inkluderes. Dette betyr at alle organisasjonene må likestilles. Gjennom det nye forslaget ser det ut til at 
en prøver å hevde at Barne- og ungdomsorganisasjonene verken driver samfunnsnyttig eller 
humanitært arbeid. Det stemmer ikke.  
 
I samme punkt på side 3 i høringsbrevet står det at departementet fortsatt vil ha en restriktiv holdning 
til å gi tillatelser til oppstart av nye lotterier og pengespill utenfor Nors Tippings portefølje. Det er 
LNU enig med departementet i. Frivilligheten har allerede blitt gjort avhengig av varierende inntekter 
fra Norsk Tippings overskudd, og dersom flere pengespill skulle komme til, vil det gjøre den 
økonomiske situasjonen i organisasjonene enda mer ustabil enn i dag.  
 
Til punkt 4.1.1 i høringsbrevet 
LNU mener at det er behov for å tydeliggjøre definisjonen av landsdekkende. Innenfor dagens ordning 
er det en rekke lokal- og regionale lag med både svake og sterke sentralledd. Dersom departementet 
velger å gå videre med den foreslåtte endringen, innebærer det å stenge ute flere barne- og 
ungdomsorganisasjoner på permanent basis. Om ordningen kun  gjøres gjeldende for sentralledd 
betyr det kroken på døra for en rekke lokale aktiviteter. Det opplever vi ikke som å være i tråd med 
regjeringens politikk, og er ikke en endring LNU kan stille seg bak.  
 
Departementet skriver i et senere avsnitt i samme punktet om egenerklæringsskjema. LNU mener at i 
tråd med regjeringens ønske om forenkling av skjemaveldet for frivilligheten, må både reglene og 
utformingen av skjemaet gjøres likelydende med skjemaene som brukes i 
momskompensasjonsordningen. Det vil innebære at dersom en organisasjon anses å være tilstrekkelig 
frivillig i den ene ordningen, gjelder den samme definisjon av frivillig for den andre ordningen. 
 
Departementet opererer også med begrepet andreorienterte som et nytt krav til organisasjonens formål 
og virksomhet. LNU kan ikke se at det gir mening å trekke opp et absolutt skille mellom 
andreorienterte eller egenorienterte organisasjoner. Skillet blir enda mer uklart ved at 
diagnoseorganisasjoner blir definert som andreorienterte. Her er det behov for en klargjøring. I tillegg 
vil det måtte avklares hvor stor en organisasjon må være for at den skal kunne bli samfunnsnyttig nok 
til å klare å jobbe fram endringer.  
 



 

 

Mange barne- og ungdomsorganisasjoner vil i dag oppfylle de øvrige kraven som er satt i ordningen. 
LNU kan derfor ikke forstå hvorfor man skal sette barne- og ungdomsorganisasjonene utenfor. Vi 
regner med at det som her omtales som  spillemidler fordelt til kulturformål, er Frifond. Som KUD 
kjenner til, er Frifond en ordning som utelukkende skal gå til lokal aktivitet, og den nye ordningen for 
samfunnsnyttige og humanitære skal gå til sentralleddene i organisasjonene. Målgruppen for 
ordningene er derfor helt forskjellig, dermed er det ikke grunnlag for å avgrense ordningen etter 
denne modellen. 
 
Dersom forslaget fra KUD innebærer at organisasjoner med barne- og ungdomsaktiviteter som mottar 
spillemidler med samfunnsnyttigformål ikke skal kunne motta Frifond, vil vi gjerne ha det bekreftet. 
Det vil i så fall ramme Røde Kors ungdom, Norsk folkehjelps ungdom, DnT Ung, Changemaker og 
diagnoseorganisasjonene og en rekke andre frivillige barne- og ungdomsorganisasjoners økonomi 
kraftig.  
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