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Søknad om å komme inn under ordningen om spillemidler til samfunnsnyttige og humanitære 
organisasjoner.  
Da vi som samfunnsmessig og humanitær organisasjon ikke står på listen under høringsinstanser, 
tillater vi oss å komme med et ønske om å være blant de søknadsberettigede til ovennevnte.  
Kort om Caritas Norge  
Caritas engasjerer seg i sosialt arbeid i Norge i samarbeid med menigheter, diasporagrupper og andre 
organisasjoner over hele landet. Vi samarbeider også med de katolske skolene om undervisning i 
Kirkens sosiallære og Nord/Sør-spørsmål og vi har et nært samarbeid med Norges Unge Katolikker. 
 I tillegg driver Caritas Norge et informasjons- og servicesenter for arbeidsinnvandrere i Oslo. På 
infosenteret får arbeidsinnvandrere veiledning i spørsmål knyttet til å finne bosted, orientering om 
hvordan arbeidsmarkedet fungerer og norsk arbeidslovgivning. Det gis også informasjon om 
norskopplæring og hvilke sosiale tjenester som er tilgjengelige i regi av frivillige organisasjoner. 
Caritas skal i andre norske byer opprette liknende informasjons- og servicesentra.  
Globalt samarbeider Caritas Norge med nasjonale og lokale Caritas –organisasjoner og andre 
sivilsamfunnsorganisasjoner i Latin-Amerika, Afrika og Asia. I våre prosjekt jobber vi med langsiktig 
utvikling, humanitært arbeid og med fred og forsoning. Vi jobber alltid i partnerskap med våre 
samarbeidsorganisasjoner, med utgangspunkt i at de som står nærmest utfordringene vet best 
hvordan diss bør håndteres.  
Generell kommentar,Oxford Researchs utredning-fremtidig fordelingsmodell  
Vi har lest igjennom høringsdokumentet og mener utredningen er detaljert og har flere interessante 
fordelingsmodeller.  
De organisasjonene som mistet sine automatinntekter etter at Staten tok kontroll over dette 
markedet har nå hatt en overgangstid på mer enn ti år.  
Derfor er Caritas Norge helt enig i at tiden er inne for en endring av omfordelingen av disse midlene.  
Vi stiller spørsmålstegn ved om det er riktig at 10H skal ha en så stor brøk av midlene som de har pr. i 
dag.  
Under oppsummering 4.5, kommer det frem at organisasjonene med størst 
administrasjonskostnader får tildelt mest midler.  
Caritas Norge bestreber å holde administrasjonskostnadene på et minimalt nivå( i 2012 på 6%).  
Ved tildeling av midler fra ONTSHO ser vi det heller som naturlig å få en viss gevinst for nettopp disse 
lave kostnadene.  
Forslag til fordelingsmodell  
Caritas Norge støtter modell alternativ 2b.  
Caritas Norge støtter de fire foreslåtte kravene for inkludering i ny § 6;Fordeling til organisasjoner 
som skal oppfylle kriteriene a), b),c) og d) .   
Vi mener å oppfylle følgende kriterier:  
§6 a): Her har vi p.t. ikke søkt om å få være godkjent lotteriverdig organisasjon, men ser at Lotteri- og 
stiftelsestilsynet i tvilstilfeller kan avgjøre om en enhet oppfyller kriteriene for deltakelse i ordningen. 
Vi ser at bl.a. Leger uten grenser og Fremtiden i våre hender står på listen over søknadsberettige 
uten å være godkjent som lotteriverdige organisasjoner.  
§6 b): Caritas Norge er registrert i Frivillighetregisteret under Sosiale velferdsorganisasjoner,dvs. 
ICNPO 4100/4200 Sosiale tjenester/krisehjelp og støttearbeid.  



§6 c): Caritas Norge er landsdekkende med en sentralorganisasjon i Oslo.  
§6 d):Organisasjonen er ikke-fortjenestebasert, med frivillig innsats som en viktig del av 
virksomheten og mottar momskompensasjon.  
 
Med hilsen  
Toril Wiedswang Administrasjonsavdelingen Caritas Norge 


