STORTINGETS FAMILIE- OG KULTURKOMITE
FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2020 - HØRINGSNOTAT FRA PSORIASIS- OG
EKSEMFORBUNDET
DEL III 5.2.3 FORDELING AV SPILLEOVERSKUDDET TIL SAMFUNNSNYTTIGE OG
HUMANITÆRE ORGANISASJONER
Psoriasis- og eksemforbundet(PEF) mistet tilskuddet fra Norsk Tipping til samfunnsnyttige og
humanitære organisasjoner fra 2018. Psoriasis- og eksemforbundet mener vedtaket om en
minstegrense på 10 millioner for å kunne søke tippemidler er oppsiktsvekkende og
uakseptabelt høy.
PEF har i årene 2011 – 2017 mottatt i gjennomsnitt rundt 500 000 kroner årlig i tippemidler, som har
blitt tildelt samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Dette har vært avgjørende inntekter for å
opprettholde Psoriasis- og eksemforbundets aktivitet på et tilfredsstillende nivå.
Denne ordningen er av stor betydning for organisasjonene den omfatter. Rammen som fordeles fra
Norsk Tippings overskudd, er fire ganger så stor som samlet driftstilskudd til funksjonshemmedes
organisasjoner per år.
Psoriasis- og eksemforbundet mener derfor det er oppsiktsvekkende og uakseptabelt at det stilles et
så høyt omsetningskrav! Dette medfører til at mange små og mellomstore organisasjoner, som
Psoriasis- og eksemforbundet, med en krevende økonomiske hverdag, mister avgjørende inntekter
med betydelige konsekvenser for aktiviteten i organisasjonen. Lavere aktivitet i Psoriasis- og
eksemforbundet betyr at både medlemmer og andre med hudsykdommer i Norge får et dårligere
tilbud. Dette gjelder spesielt tilbud om informasjon, veiledning (likepersonsaktivitet) og
interessepolitisk påvirkning. Konsekvensen vil bli en dårligere livskvalitet for de ca. 500.000 med
ulike hudsykdommer i Norge.
Psoriasis- og eksemforbundet, sammen med blant andre vår paraplyorganisasjon,
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), jobbet i forkant av Stortingsvedtaket i 2017 for at
minstegrensen på 10 millioner kroner skulle senkes ytterligere, slik at PEF og flere av FFOs
medlemsorganisasjoner fortsatt skulle få ta del i ordningen. Av FFOs 82 medlemsorganisasjoner, er
det bare 15 FFO-organisasjoner som med dagens omsetning kan søke midler fra 2018.
Konklusjon:
Psoriasis- og eksemforbundet ber Familie- og kulturkomiteen ta et initiativ til at
omsetningskravet på kr. 10 mill for å kunne søke midler fra spilleoverskuddet til Norsk
Tipping senkes, slik at spilleoverskuddet kommer langt flere samfunnsnyttige og humanitære
organisasjoner til gode.
Oslo 16. oktober 2019
Med vennlig hilsen
Tord Johansen
Forbundsleder

Terje Nordengen
Generalsekretær

1

