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Høring fordeling av Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og 
humanitære organisasjoner 

Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om fordeling av Norsk 

Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner.  

 

Fordelingen av tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner skal bidra til å 

trygge viktige samfunnsoppgaver som store landsdekkende organisasjoner utfører på 

områdene helse, sosiale tjenester, krisehjelp og støttearbeid, natur-, miljø og dyrevern, i 

tillegg til å sikre at sentrale rednings- og beredskapsoppgaver videreføres, jf. Meld. St. 12 

(2016-2017), Alt å vinne - Ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk.  

 

Det skal innføres en permanent modell for fordeling av Norsk Tippings overskudd til 

samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra 2018, jf. Innst. 250 S (2016-2017), Meld. 

St. 12 (2016–2017). Overgangsordningen for organisasjoner med automatinntekter i 2001 

blir forlenget med ett år, ut 2018. De tre beredskapsorganisasjonene Røde Kors, 

Redningsselskapet og Norsk Folkehjelp inngår i en permanent ordning fra 2018, med en fast 

årlig prosentandel tilsvarende det tilskuddet disse mottok i 2015. Dette høringsnotatet 

redegjør for vilkår for øvrige organisasjoner som kan søke om tilskudd. Minstegrensen settes 

til 10 millioner kroner i fordelingsgrunnlag for å kunne ta del i ordningen.  

 

Frist for å sende inn høringssvar er 10. november 2017. 

 

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende 

organ som ikke er oppført på adressatlisten. 
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Deres ref Vår ref 

17/3459 

Dato 

16. august 2017 

 

 



 

 

Side 2 
 

 

Høringsuttalelser avgis digitalt på www.regjeringen.no/2567551 under «Send inn 

høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg.  

Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og 

blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Lars Audun Granly (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Anne Sletmo 

fagdirektør 
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