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Høringssvar om fordeling av Norsk Tippings overskudd øremerket 
samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner 
 
Rådet for psykisk helses innspill til denne høringen er knyttet til 4 hovedpunkt: 
 

1) Rådet for psykisk helse mener at ExtraStiftelsen skal opprettes som en fast 
overskuddsmottaker fra Norsk tipping. 

 
2) Medlemsorganisasjonenes eierskap til ExstraStiftelsen og stiftelsens autonomi. 

 
3) ExstraStiftelsens betydning for kunnskapsutviklingen på det psykiske helsefeltet 
 
4) Kravene for å være lotteriverdige ønskes endret slik at også Rådet for psykisk helse 

kan søke ”18%-midlene” 
 
1.  ExtraStiftelsen må opprettes som fast overskuddsmottaker fra Norsk Tipping 
Rådet for psykisk helse er opptatt av at ExtraStiftelsen skal kunne fordele midler av samme 
størrelsesorden som i dag eller mer også i framtiden. Slik vi ser det, er ExtraStiftelsen en 
viktig samfunnsaktør som aktivt bidrar til kvalitativt gode og ofte nyskapende 
samfunnsnyttige tiltak.   
 
Slik vi leser høringen, savner vi en eksplisitt tydeliggjøring av at ExtraStiftelsen skal motta en 
fast andel av Norsk Tippings overskudd etter den foreslåtte overgangsordningen fram mot 
2017. ExtraStiftelsen må etableres som en fjerde overskuddsmottaker i Norsk Tipping. Rådet 
for psykisk helse kan ikke tilslutte seg en overdragelse av Extra-spillet til Norsk Tipping uten 
stiftelsen skal være tydelig sikret en fast andel av Norsk Tippings overskudd fra 2017. 
ExtraStiftelsen viktige, samfunnsnyttige bidrag vil miste forutsigbarhet og gjennomslagskraft 
hvis ExtraStiftelsen kun skal motta midler fra overskuddspotten til humanitære og 
samfunnsnyttige organisasjoner. Rådet for psykisk helse mener derfor at en lovmessig 
forankring av dette må på plass snarest, uten overgangsordning, for å sikre stiftelsens 
framtidige andel av Norsk Tippings overskudd. 
 
2.  Medlemsorganisasjonenes eierskap til ExstraStiftelsen og stiftelsens autonomi 
Gjennom etableringen og driften av ExtraStiftelsen og eierskapet til Extra-spillet har 
frivilligheten og de humanitære organisasjonene i Norge kunnet gi et betydelig bidra til bedre 
helse og utvikling for utsatte grupper i Norge. Felles kjennetegn ved stiftelsens prosjekter på 
det psykiske helseområdet er at de er brukernære med stor vekt på å utgjøre en kvalitativ 
forskjell i tilbudet til de som trenger det mest. Rådet for psykisk helse er derfor opptatt av at 
ExtraStiftelsen skal bestå som en autonom aktør med trygge og forutsigbare økonomiske 
rammer, også etter 2017.   
 



 
 
3. ExstraStiftelsens betydning for kunnskapsutviklingen på det psykiske helsefeltet 
Rådet for psykisk helse ser av høringsnotatet at forskning ikke lenger skal kunne støttes med 
overskuddsmidler fra Norsk Tipping. Rådet for psykisk helse vil i den forbindelse påpeke det 
betydelige fagutviklingsbidraget ExtraStiftelsens forskningsmidler har utgjort innenfor det 
psykiske helsefeltet. Forskningsmidlene har bidratt til viktig og banebrytende forskning på 
områder som bruk og effekt av tvang i psykisk helsevern og brukerinvolvert forskning. Denne 
forskningen, som er i grenseflaten mellom medisinsk forskning og samfunnsforskning, og 
som i tillegg utfordrer og utvikler forskningsmetoder, er viktig for å sikre samfunnet det 
nødvendige kunnskapsgrunnlaget for kvalitativt gode tjenester forankret i de verdier vi ønsker 
at vårt samfunn skal være tuftet på. Hovedtyngden av denne forskningen er også klinisk 
basert, slik at det raskt kommer brukere til gode. 
 
ExtraStiftelsens forskningsbidrag på dette området har ført til at også andre 
forskningsinstitusjoner har finansiert viktig forskning på brukerinitierte områder, med 
brukermedvirkning og brukerkunnskap som fundament i kunnskapsutviklingen. Hvis 
tippemidler ikke lenger skal kunne finansiere forskning gjennom ExtraStiftelsen, er Rådet for 
psykisk helse opptatt av at forskning på kontroversielle temaer og forskning basert på 
brukerinvolvert forskningsmetode sikres på annen måte. 
 
4. Kravene for å være lotteriverdige ønskes endret  
Ved en så bred omlegging av fordelingskriteriene knyttet til Tippenøkkelen vil Rådet for 
psykisk helse gjøre oppmerksom på at det er noen av de frivillige, humanitære 
organisasjonene som faller utenfor de skisserte tildelingskritereine i alle de foreslåtte 
modellene, blant annet Rådet for psykisk helse. Kravene for å være lotteriverdige ønskes 
derfor endret slik at også Rådet for psykisk helse med sine medlemsorganisasjoner, kan søke 
”18 prosent”- midlene. Rådets medlemsorganisasjoner består i hovedsak av organisasjoner 
med svært mange medlemmer, derfor mener vi at grunnlaget for å kunne søke på lik linje med 
de øvrige er tilstede.  
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