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Høring - fordeling av Norsk tippings overskudd øremerket 

samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner  

        
Nasjonalforeningen for folkehelsen viser til departementets høringsbrev angående 

fordeling av tippemidler til humanitære og samfunnsnyttige formål med høringsfrist 
den 4. juni 2013. 

 
Vi er en av organisasjonene i De 10 Humanitære AS og slutter oss helt til 
høringssvaret fra 10H. Vi vil likevel understreke tre forhold: 

 
Forutsigbarhet også etter 2017. 

Som kjent var Nasjonalforeningen for folkehelsen en av organisasjonene som var en 
del av det såkalte automatforliket. 

 

Forutsetningen for automatforliket var at de organisasjonene som mistet sine 
inntekter fra spilleautomatene skulle få forutsigbare og langsiktige 

rammebetingelser fra tippenøkkelen. Dette er også nedfelt i Stortingets vedtak av 
juni 2003. Vedtaket innebærer på ingen måte at denne forutsigbarheten skulle være 
midlertidig eller fungere som en overgangsordning. 

 
Vi forutsetter derfor at alle formålene som var en del av automatforliket får 

forutsigbarhet - minst på dagens nivå også etter overgangsordningen. Vi mener 
dette er et rimelig krav i forhold til inngåtte politiske løfter. 

 

Nabolaget et spill til inntekt for humanitære og samfunnsnyttige formål. 

Etter flere år med henvendelser om ulike spill og lotterier ble vi av departementet 

bedt om, sammen med øvrige organisasjoner i 10H å gå til Norsk Tipping for å se 
om det var mulig å etablere et nytt spill til inntekt for 10H. En slik løsning skulle 

styrke enerettsmodellen samtidig som vi som formål kunne videreføre og 
videreutvikle våre aktiviteter og tilbud. Dette samarbeidet førte i 2011 til en 
samarbeidsavtale mellom 10H - Norsk Tipping og Kulturdepartementet om spillet 

Nabolaget. 
 



 

 

I 2013 så har imidlertid Norsk Tipping og departementet ønsket å si opp denne 
avtalen for så å kunne legge Nabolaget inn i 100 % av tippenøkkelen etter den 
foreslåtte overgangsordningen i høringsbrevet. 

 
Vi mener at Nabolaget fra starten skulle være et spill til inntekt for 10H og 

derigjennom en styrking av enerettsmodellen ved at 10H organisasjonene ikke 
skulle etablere spill i konkurranse med Norsk Tipping. 

 
Vi støtter forslaget og intensjonen om at flere humanitære og samfunnsnyttige 
formål skal kunne bli formålsmottagere av Norsk Tippings overskudd. Derfor støtter 

vi forslaget om at inntekter fra Nabolaget skal fordeles 50 % til 10H og 50 % til nye 
formål innen Humanitære og samfunnsnyttige formål i overgangsordningen. Vi 

mener imidlertid at dette ikke må gjelde bare frem til 2017, men være en 
permanent ordning. Dette vil kunne bidra til at alle som var en del av 
automatforliket skal kunne få sin rettmessige forutsigbarhet også etter 

overgangsordningen, samtidig som det gir inntekter til de 2-300 nye formålene som 
det nå legges opp til at skal inn i ordningen. 

 
Konsekvensen ved at Nabolaget skal fordeles med 64 % til Idrett 18 % til Kultur og 
18 % til Humanitære og Samfunnsnyttige formål bryter etter vår mening med 

intensjonen i avtalen og bakgrunnen for at vi som formål skulle gå med våre 
spillkonsepter til Norsk Tipping. 

 
På samme måte som departementet finner løsninger på hvordan Extra-spillet kan 
legges inn i tippenøkkelen mener vi det må være mulig å bevare Nabolaget innenfor 

18 % også etter overgangsordningen. 
 

Extra-spillet 
  
Nasjonalforeningen for folkehelsen var en av tre stifterorganisasjoner av spillet 

Extra. Vi har helt fra første utbetalingsår i 1997 hatt stor nytte og glede av 
prosjektmidlene fra dette spillet til lokal og sentral aktivitet. 

 
Vi slutter oss til høringssvaret fra ExtraStiftelsen og har stor forståelse for 
stiftelsens behov for forutsigbarhet også etter 2017. 

 
Nasjonalforeningen for folkehelsen støtter også at Extra-spillet kan implementeres i 

tippenøkkelen uten først å være en del av en overgangsordning. 
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