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Fordeling av Norsk Tippings overskudd øremerket samfunnsnyttige og 

humanitære organisasjoner 

 

Det vises til brev av 30. april 2013 fra Kulturdepartementet om fordeling av Norsk 

Tippings overskudd øremerket samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner.  

 

I det medfølgende høringsnotatet er det foreslått at enkelte frivillige organisasjoner 

som er med på å utføre oppgaver som er sentrale for norsk redning og beredskap bør 

sikres i en ny ordning for fordeling. Forslaget innebærer at Redningsselskapet, Røde 

Kors og Norsk Folkehjelp gis forutsigbare rammevilkår slik at de oppgavene disse 

organisasjonene har i en krisesituasjon kan videreføres på tilsvarende nivå som i dag.  

 

Fiskeri- og kystdepartementet har merket seg at forslaget innebærer at disse tre 

organisasjonene sikres en fast andel i en ny fordelingsmodell, og slutter seg til 

forsslaget.  

 

I henhold til forslaget til § 3 i Forslag til endringer i forskrift om tilskudd til 

samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner vil andelen av overskuddet øremerket 

samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner være 21,5 % til Redningsselskapet. 

Andelen foreslås utbetalt uten søknad. I tillegg vil også en andel av overskuddet fra det 

planlagte spille ”Nabolaget” tilfalle Redningsselskapet.   

 

Fiskeri- og kystdepartementet forstår de foreslåtte endringer mht fordeling av Norsk 

Tippings overskudd øremerket samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner slik at, 

forutsatt at overskuddet holder seg på samme nivå som i dag, vil tildelingen til 

Redningsselskapet bli som i dag eller høyere. Størrelsen på tildelingen vil blant annet 



Side 2 

 

avhenge av et eventuelt overskudd på det planlagte spillet ”Nabolaget”. 

 

Under forutsetning av at departementets forståelse av forslaget er riktig, har Fiskeri- og 

kystdepartementet ingen merknader til forslaget til endringer i fordelingen av Norsk 

Tippings overskudd øremerket samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Thomas Kobro  

avdelingsdirektør 

 Inger-Lise Sogstad 

 seniorrådgiver 

 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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