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Høringsvar – Fordeling av Norsk Tippings overskudd øremerket 
samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. 

Foreningen for hjertesyke barn takker for at Kulturdepartementet har tatt initiativ til en 

grundig gjennomgang av fordelingen av Norsk Tippings overskudd øremerket 
samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Det er viktig at denne prosessen 
resulterer i en ny ordning som ikke kun tilgodeser en liten og utvalgt gruppe av frivillige 
organisasjoner utelukkende fordi disse var store på automatmarkedet, men oppfattes 
som en rettferdig ordning. 
 
Foreningen for hjertesyke barn har lest det tilsendte høringsnotatet med stor interesse 
og har følgende kommentarer: 
 
Foreningen for hjertesyke barn fremholder viktigheten av at de kriterier som 
tildelingen baseres på er enkle, gir forutsigbarhet, at midlene ikke kun er 
søknadsbasert og at rapporteringskravet dempes.  
 
Kriterier for tildelinger 

 
Foreningen for hjertesyke barn er opptatt av å bruke mest mulig av foreningens 
ressurser på våre formålsaktiviteter og minst mulig på byråkrati. Derfor håper vi 
Kulturdepartementet vil benytte denne anledningen til å etablere en så enkel og 
ubyråkratisk ordning som mulig.  
 
Foreningen for hjertesyke barn støtter forslaget om at en organisasjon skal kunne bli 
tildelt midler fra tippenøkkelen når den er: 
 

 Registrert i Lotteriregisteret og i Frivillighetsregisteret 
 Demokratisk organisert når det gjelder eierskap og styring 
 Landsdekkende og kun tildeling til organisasjonens ”mor-ledd” 
 Ikke-fortjeneste basert og overskudd til formålet 

 Er NGO 
 Har hoveddelen av sin formålsrettede virksomhet i Norge 
 

 
Valg av tildelingsmodell 
 
Foreningen for hjertesyke barn har vurdert de fem foreslåtte tildelingsmodellene og 
konkludert med en av de to modellene under 2. Slik vi ser det pr i dag kan det være 2b 
som er mest hensiktsmessig, men har ikke tatt endelig stilling til hvilke av disse to som 
er den mest foretrukne. 
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Sikring av enkelte frivillige redningsorganisasjoner 
 
Foreningen for hjertesyke barn er i mot at enkelte organisasjoner skal sikres særskilt i en 

ny ordning basert på deres nasjonale beredskaps- og redningsarbeid. Disse tjenestene er 
viktige for vår nasjonale beredskap og finansiering bør løftes ut av tippenøkkelen og 
Kulturdepartementets virkeområde, og ivaretas på andre poster i statsbudsjettet. 
 
 
Extra-spillet 
 

Foreningen for hjertesyke barn er medlem av ExtraStiftelsen som står bak og eier Extra-
spillet. ExtraStiftelsen er en viktig bidragsyter til at vår organisasjon kan fortsette å drive 
helseprosjekter som kommer lokalmiljøer rundt om i hele landet til nytte. Hvert år sender 
vi inn mange søknader om prosjektstøtte og opplever at søknadene får en grundig og 
velfundert faglig vurdering. ExtraStiftelsen står for et viktig samfunnsbidrag i Norge 
gjennom å finansiere frivilligheten, og hvor det ikke legges føringer fra staten hva 
pengene skal gå til, utover at midlene skal gå til et bredt helseperspektiv. De senere 

årene har overføringene til ExtraStiftelsen gått ned. Det er ønskelig at de årlige 
tildelingene må økes for å holde tritt med den generelle prisutviklingen i samfunnet og 
for at antall avslag på gode prosjektsøknader kan reduseres. 
  
Det har denne våren vært samtaler med Kulturdepartementet og Norsk Tipping med 
sikte på å ta inn spillet i Norsk Tippings spillportefølje, dvs overdra spillet. Som 
gjenytelse har man sett for seg at ExtraStiftelsen skal motta en fast andel av Norsk 

Tippings årlige overskudd. Med dette skal ExtraStiftelsen være den fjerde 
overskuddsmottakeren under Norsk Tipping, overføringen hjemles i lov om pengespill 
§10. 
  
Høringen viser mangler i å slå fast at ExtraStiftelsen skal motta fast andel av Norsk 
Tippings overskudd, og det vil være vanskelig for Foreningen for hjertesyke barn å støtte 
en eventuell innlemmelse av Extra-spillet i Norsk Tipping uten at man forplikter seg til at 

stiftelsen skal motta en fast andel av Norsk Tippings overskudd, også etter at den 
foreslåtte overgangordningen utløper i 2017. Det er derfor vår mening at dette må få en 
sterkere lovmessig forankring enn hva høringsforslaget legger opp til. 
 
 
  

for Foreningen for hjertesyke barn 
 
 

      
Anne Giertsen       Helene Thon 
styreleder       generalsekretær 


