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Tilbakemelding på høringsnotat fra Kulturdepartementet ang. fordeling av overskuddet fra  
Norsk-Tipping. 
 
Ut fra formålet og forslaget ser en at det bør tas utgangspunkt i organisasjonens samfunnsnyttige verdi. 
Da kan en jo spørre seg, må det være ”stor” landsdekkende organisasjoner for å være samfunnsnyttige? 
Mange vil hevde at også små lokale organisasjoner som gjør noe i lokalsamfunnet har også samfunnsnyttige 
formål, og der er i lokalmiljøet hvor innbyggerne først kommer i kontakt med grasrota og eventuelt blir 
engasjert i dugnadsarbeid. For svært mange betyr nærmiljøet mest. 
 
Høringsnotatet sier også at barne og ungdomsorganisasjoner ikke vil kunne motta tilskudd. 
Når barne og ungdomsorganisasjoner ikke skal motta tilskudd blir mange lokale organisasjoner som har mottatt 
tilskudd tidligere og som også har beregnet disse tilskuddene inn i sin drift skadelidende. Barn og unge som har 
nytt godt av disse tilskuddene, være seg i form av ” billig” inngangsbill. til arangementer, og har fått 
aktivitetsting vil måtte forsake dette. Barn og unge må betale andre priser for å få det samme tilbudet.  
 
I utgangspunktet vil dette si at mange fattige familier ikke har anledning til å sende sine barn på aktiviteter for 
det blir for dyrt. 
Det blir pratet mye fint om hvor viktig det er med dugnad og at barn og unge blir tatt vare på i nærmiljøene, 
men prat og praksis passer vel ikke sammen her. 
Det er vel og bra at barne og ungdomsorganisasjoner kan søke spillemidler til kulturformål, men de små 
geografiske plassene er taperne i dette og i Norge er det mange små lokalsamfunn. 
 
Det som er det mest oppsiktsvekkende med høringsforslaget er jo det at disse 10 store organisasjonene som 
pr. dags dato mottar ca. 82 % av overskuddet fra Norsk-Tipping også skal ta del i de resterende ca. 18 % av 
overskuddet. Midlene burde vel heller komme ned til grasrota der de hører hjemme. Lokalt og i Norge. 
 
Bakgrunnen for midlene er kompensasjon for midlene som forsvant i fra grasrota da, Norsk- Tipping overtok 
spillautomatmarkedet. Med de midlene som ble generert fra spillautomater, ga lag og foreninger større 
spillerom i forhold til sine aktiviteter. Det er jo aktiviteter for lokalmiljøet. Midlene som kom inn på 
spillautomatene var brukt av lokalbefolkningen og ble gitt tilbake til lokalbefolkningen gjennom overskudd på 
automatene. 
Disse midlene bør fortsatt komme ned til grasrota der de en gang kom fra og ble tilbakeført til de lokale lagene. 
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