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Høringsdokument .  Fordeling av Norsk Tippings overskudd øremerket 
samfunnsnyttige og humanitæreorganisasjoner. 
 
Først generelt 
Norsk Forbund for Svaksynte(NfS) hører til i gruppen funksjonshemmedes 
organisasjoner.  Disse organisasjonenes historie og bekgrunn er forskjellig slik 
at kulturen i organisasjonene i forhold til eget innteksarbeid er ulik.  For 
gruppen "syn" startet organiseringen for over hundre år siden da De Blindes 
Selvhjelpsforening blle dannet.  I mange mange år arbeidet "synssaken" uten 
offentlig støtte.  Pengene måtte skaffes på egen hånd. 
Dette er en viktig del av identiteten til organisasjonene innenfor "syn".  NfS 
står i denne tradisjonen 
 
Vi ble frattatt våre inntekter gjennom spilleautomater.  Vi ble lovet av 
daværende kulturminister Trond Giske fra den nåværende regjering at vi i stede 
skulle få kompansertinntektene gjennom ordningen vi har i dag.  Denne ordningen 
har minsket i verdi for oss hvert eneste år fordi det er ikke kompansert for 
prisstigningen.   
 
NfS så for et par år siden at ordningen byttet navn fra "kompensasjon for tapte 
spille inntekter" til nåværende navn.  Vi ante at noe ville skje. 
 
Nå er vi ppresentert for et nytt regelverk som ga et belt annet innhold enn det 
ordningen var laget for. 
 
Dette er svik og løftebrudd fra Kulturdepartementet og Regjeringen sin side.Andre 
ord kan ikke brukes.  NfS er i mot det fremlagte forslaget slik det i dag 
foreligger ford det kompanserer ikke inntekstapet når Regjeringen forbød 
spilleautomatene. 
 
Ordningen etter 2017 
Etter 2017 vil aloe mulige organisasjoner som defineres innenfor ordningen kunne 
søke.  Rammene gies av omsetningen til Norsk Tipping.  Det er 
sannsynlighetsovervekt på at rammen ikke har tilstrekkelig økonomi til å dekke 
søkernes behov.  Da er konsekvensen avkortning.  Denne metoden bruker regjeringen 
allerede mot organisasjonene jamfør ordningen med momskompensasjon.  Vi kan ikke 
ha papirordninger  for funksjonshemmedes organisasjoner som ike har tilstrekkelig 
økonomiske rammer.  Det er uholdbart.  NfS er imot det foreslåtte regelverket 
fordi det garanterer ikke at vi får kompansert de tapte spilleinntektene.  At det 
innføres nye spill hos Norsk Tipping som flere organisasjoner får tilgang til 
hilser vi velkommen.  Det er vi positive til. 
 
Overgansordningen 
Det at nye organisasjoner som ikke har hatt spilleautomater skal kunne søke 
innenfor ordningen som var laget for å kompansere for spilleinntektene er vi 



imot.  Den viktigste grunnen er at den økonomiske rammen som vår gruppe 
organisasjoner har kan bli for liten og dermed risikerer vi avkortning av beløpet 
vi får. 
 
Private lotteries go Norsk Tipping 
Vi set at denne regjeringen ønsker færrest mulige private lotterier og vil 
kanalisere alle lotterier igjennom Norsk Tipping.  Det advarer NfS i mot.  For 
det første er dette en unødvendig byrpkratisering.  Regner vi på det ser vi at 
mye mindre av spilleinntektene går til formålet.  Private lotterier er mer 
efektive og kan gjøre lotterimarkedet morsommere og mer spennende.  Å lage et 
monopol i et modertne samfunn er bakstrebersk og ulogiske og bringer tankene på 
systemer vi ikke ønsker.  Det er også sli at en monopolisering frister staten til 
å komme med stadig mer detalerte krav til mottagerenDisse kravene kan bli etter 
deres politiske prioritering.  Dette er uheldig pg gir lite handlingsrom for 
utvikling i organisasjonene. 
 
Organisasjonene er sitt eget lovdømme og med en demokratisk oppbygging som 
fremmer mangfoldet og som peker fremover. 
 
Avslutning 
NfS ønsker nåværende ordning videreført, men med priskompensasjon for hvert år.  
Nye ordninger utenom dagens ordaining er positive go set er vi for 
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