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Innledning 
Redningsselskapet ble i 1892 stiftet av private personer som var opptatt av å redde liv og berge 

verdier på sjøen. Innsamlinger og lotterier har i all tid vært en bærebjelke for organisasjonens 

økonomi og den frivillige innsatsen for å organisere dette var Redningsselskapets kjennetegn. I 

perioder hadde organisasjonen over 300 millioner årlig i spill- og lotteriinntekter.  

Redningsselskapet har stilt seg lojal bak myndighetenes enerettsmodell og innordnet seg etter dette. 

Med automatforliket så partene for seg en modell hvor man kunne opprettholde et jevnt stigende 

inntektsnivå og forsvarlig spillpolitikk. Selv om omsetningen i perioder før forliket var langt høyere 

enn hva man får i kompensasjon i dag, har organisasjonen fulgt opp alle sine forpliktelser og løfter 

ovenfor departementet.  

Redningsselskapet er bekymret for uklarheten rundt forutsigbarhet og langsiktige rammevilkår for å 

opprettholde grunnberedskapen til sjøs. Den politiske prosessen rundt endringen i tildelingen av 

tippemidler skaper uro hos våre ansatte og samarbeidspartnere for vår evne til å bidra i livstruende 

nødssituasjoner til havs.   

Samfunnsmessig verdi 
I dag utgjør Redningsselskapet an avgjørende del av Norges grunnberedskap på sjøen. Det er i dag 40 

skøyter langs kysten og to på de største innsjøene. Redningsselskapet har som mål å sikre en 

tilstrekkelig beredskap langs kysten slik at det er maksimalt en time mellom hver redningsskøyte i 

trafikkerte strøk.  Dette innebærer en økning fra 42 til 47 skøyter innen tre år. Redningsselskapet har 

en hovedoppgave i Norges oppfyllelse av forpliktelsene i de internasjonale konvensjonene om 

sjøredning (SOLAR og SAR).  

Med en omsetning i snitt de siste årene på litt over 400 millioner er midlene Redningsselskapet 

mottar over tippenøkkelen en forutsetning for videre drift. Redningsselskapet er avhengig av 

forutsigbarhet og klare rammevilkår. Grunnbevilgningen fra Fiskeri- og Kystdepartementet har 

verken økt eller blitt indeksregulert de senere årene. Midlene fra tippenøkkelen har heller ikke vokst 

slik Stortinget i sin tid antok. I praksis vil dette på sikt medføre at organisasjonen er nødt til å bruke 

av grunnkapitalen i Redningsfondet og dermed redusere den finansielle sikkerheten.  

 

Hovedpunkter 
Redningsselskapet mener departementets høringsnotat inneholder en rekke viktige elementer.  

 Organisasjonen noterer seg at departementet ønsker at flere formål skal nyte godt av Norsk 

Tippings overskudd. Dette må ikke gå på bekostning av de gode formål som tilgodeses i dag.  



Utredningen fra Oxford Research viser at 10H sine aktiviteter har stor samfunnsmessig verdi, 

og at spillemidlene blir brukt som forutsatt i automatreformen og Stortingets vedtak. På 

bakgrunn av dette mener vi at dagens modell fungerer etter hensikten, og at behovet for 

endringer må finne andre forklaringer. Likevel mener vi på generelt grunnlag at det er mulig 

å inkludere flere formål i andelen til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner uten at 

dette trenger å gå på bekostning av 10H sin andel.  

 

 Redningsselskapet har en særskilt oppgave for å sikre grunnberedskapen i Norge og må 

sikres 21,5% av andelen til Humanitære og Samfunnsnyttige formål, men ikke mindre enn 

132,5 millioner per år – indeksreguleres fra år 2012.  

 

 Spillet Nabolaget må også etter overgangsperioden 2014-2016 øremerkes Samfunnsnyttige 

formål. Alternativt må andelen (18%) økes dertil.  

 

 Vi forstår rammene som Oxford Research har utarbeidet for ny modell, men er ikke enige i 

verdisetting av organisasjonenes arbeid.  

 En organisasjons innsats kan ikke verdsettes i så stor grad på antallet frivilliges om er 

involvert. Det er ikke formen på organisasjonen som er viktig, men oppgavene. Enkelte 

oppgaver må løses av profesjonelle.  

 En organisasjon må verdsettes også på bakgrunn av de verktøyene som er nødvendige for å 

utføre det formålstjenelige arbeidet. En redningsskøyte er et avgjørende verktøy for søk og 

redning.  

 

 

 


