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HØRINGSUTTALELSE – Fordeling av Norsk Tippings overskudd øremerket samfunnsnyttige og 

humanitære organisasjoner.  

 

NoARK takker for muligheten til å gi innspill i denne prosessen, men beklager samtidig den korte høringsfristen. 

Statsrådens begrunnelse for behovet for kort frist tas til etterretning men det bemerkes at man kunne holdt seg 

innenfor Utredningsinstruksens rammer ved bare å gi en ekstra ukes frist.  

 

NoARK har ingen motforestillinger mot at midlene fortsatt skal deles ut til samfunnsnyttige og humanitære 

organisasjoner. Imidlertid har vi innvendinger mot den foreslåtte definisjonen av samfunnsnyttig og humanitær 

som legges til grunn i forslaget. De foreslåtte kriterier medfører at en rekke organisasjoner ikke lenger vil få 

fortsette å søke på midler fra potten som i dag, de vil også falle helt utenom kriteriene og ikke lenger ha mulighet 

til å søke på noen midler i fremtiden. Dette mener NoARK en snever definisjon av ”samfunnsnyttig” som er 

svært uheldig. 

 

Etter de foreslåtte nye kriteriene må søkere oppfylle samtlige kriterier. Dette er etter vårt skjønn svært rigid. Vi 

vil i tillegg bemerke følgende:  

 Vi stiller oss uforstående til hvorfor det skal være nødvendig å være registret i Lotteriregisteret.  

 Videre anser vi at også foreninger som er i kategorien ”idrett” kan være samfunnsnyttige. 

 Definisjonen av landsdekkende er svært omfattende. NoARK er f.eks. landsdekkende i den forstand at 

det kun er en galoppbane i Norge, vi har derfor ingen underforeninger, men medlemmer fra mange 

steder i landet. Naturlig nok kommer de fleste fra områder i regioner med rimelig geografisk tilknytning 

til der foreningens aktivitet utføres.  

 Definisjonen av ”andreorienterte” er vi også skeptiske til. Hvor ”andreorientert” må man være for å falle 

inn under definisjonen?  F.eks. driver NoARK rekruttering og opplæring i idrett særlig rettet mot barn 

og unge og oppfordrer til en aktiv tilværelse – dette gjør vi også for folk som ikke er direkte tilknyttet 

organisasjonen.  

 

Slik kriteriene er lagt opp blir det fremtidige mottakere av midler begrenset til store og trolig elitepregede 

organisasjoner som har mange andre muligheter til søke om midler. Grasrotorganisasjoner og dugnadsbaserte 

organisasjoner, som er flertallet av dagens mottakere, og som er de som trenger milder mest, blir i praksis 

avskåret fra denne muligheten.  

 
Bakgrunnen for dagens ordning er kompensasjon for midlene som forsvant i fra grasrota da Norsk- Tipping 

overtok spillautomatmarkedet. Med de midlene som ble generert fra spillautomater, fikk lag og foreninger midler 

og større spillerom til å gjennomføre sine samfunnsnyttige og humanitære aktiviteter. Dette gjaldt et bredt 

spekter organisasjoner og foreninger. Som det kommer frem i høringsnotatet blir ca 300 organisasjoner berørt av 

forslaget og vil få redusert eller i praksis utslettet sine muligheter til å drive samfunnsnyttige og humanitære 

aktiviteter.  

 

Det er korrekt som det står i høringsnotatet andre muligheter opprettet siden 2005, men disse er ikke i nærheten 

av å oppveie det inntektstapet bortfallet av midler fra spilleautomater utgjorde. NoARK ber derfor om at 

kriteriene revurderes slik at andre og ikke minst mindre organisasjoner som bedriver samfunnsnyttig og 

humanitær virksomhet i bred forstand fortsatt skal ha anledning til å søke på midlene. Dersom ikke dagens 

modell opprettholdes ønsker vi en kraftig forbedring av andre ordninger.  

NoARK ser frem til å få anledning til å kommentere departementets endelige forslag til fremtidig ordning.  

 

Med vennlig hilsen 
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