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Høring – fordeling av Norsk Tippings overskudd øremerket
samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner
Brystkreftforeningen ønsker å uttale seg i anledning høringsnotatet til KUD vedrørende
fordeling av Norsk Tippings overskudd øremerket samfunnsnyttige og humanitære
organisasjoner.
Brystkreftforeningen er en landsdekkende samfunnsnyttig og humanitær organisasjon med
ca. 14 500 medlemmer. Årlig rammes 2 800 kvinner av brystkreft, og er den kreftformen som
flest kvinner rammes av.
Brystkreftforeningen jobber med å sikre at alle brystkreftrammede i Norge skal få en presis
og rask diagnose, en individuelt tilpasset brystkreftbehandling og en god rehabiliteringsfase.
Organisasjonen driver blant annet landsomfattende likemannsarbeid, har 61 lokalforeninger
og arrangerer nyttige kurs og samlinger for tillitsvalgte, likemenn og medlemmer.
Brystkreftforeningen har et sekretariat med fire ansatte, og vi har økende medlemsvekst på
ca. 1000 medlemmer per år. Brystkreftforeningen er assosiert medlem av Kreftforeningen.

Innledningsvis
Brystkreftforeningen støtter formålet med en ny fordelingsmodell hvor det er ønskelig å sikre
en langsiktig og robust modell for fordeling av tippemidler til samfunnsnyttige og humanitære
organisasjoner. Slik at det skal være mulig å videreføre viktige samfunnsoppgaver som
utføres av landsdekkende samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Videre støtter vi
at den nye fordelingsmodellen skal være transparent og skape forutsigbarhet for
organisasjonene som deltar, og at den har mer objektive kriterier enn dagens ordning slik at
flere organisasjoner kan ta del i ordningen. I organisasjonsutviklingen har det stadig blitt mer
omfattende dokumentasjonskrav, rapporteringsplikt og prosjektbasert arbeid. Dermed støttes
også forutsetningen om ikke å påføre mottakerne nye og unødige administrative byrder.

Kriterier for å være søkerberettiget organisasjon
Vi har hatt en grundig gjennomgang av Oxfordutredningen og høringsnotatet med skissert
forslag til nye kriterier for å avgjøre hvilke organisasjoner som skal kunne motta tippemidler
øremerket samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Vår uttalelse er knyttet til
kriteriene for å være søkerberettiget organisasjon.

Behov for presisering eller endring av § 4 i «forslag til endringer i forskrift om tilskudd
til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner»?
Brystkreftforeningen er som kjent assosiert medlem i Kreftforeningen, som er en av
«automatorganisasjonene» og støtteberettiget etter ny § 3. Brystkreftforeningens sentrale
spørsmål er knyttet til forslag om ny § 4: Organisasjoner som nevnt i § 3 andre ledd, første
punktum og organisasjoner som er tilknyttet disse, er dermed ikke søknadsberettiget.
Med dette ser Brystkreftforeningen at det kan knyttes en usikkerhet til om vår organisasjon er
søkerberettiget. Her ser vi det er behov for en presisering eller endring. For oss er det på
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bakgrunn av dette knyttet usikkerhet til om vi er støtteberettiget. Vi vil i de følgende punkter
derfor presisere hvorfor vi må få avklart at vi er og skal være støtteberettiget.
1) Vi velger å tro at § 4 har en upresis formulering som da kan gi grunn for mistolking.
Vi vil anbefale at formuleringen endres, og at hver organisasjon vurderes i henhold til
kriteriene for inklusjon. Det avgjørende må altså være at en oppfyller
inklusjonskriteriene, og ikke om man er tilsluttet en annen organisasjon. Noe annet
mener vi vil være i strid med både med formålet med en ny fordelingsmodell og
«objektive kriterier». Dette er særdeles viktig i og med det er frie midler, og ikke
kriterier/forpliktelser hvordan tildelte midler/andel vil fordeles/anvendes. Vi vil tro at
tilknyttede organisasjoner kan være svært forskjellige, og at de i varierende grad vil
oppfylle kriterier for inklusjon i fordelingen. Alle organisasjoner må vurderes på
selvstendig grunnlag, og oppfyller de kriteriene for inklusjon i fordelingsordningen
skal de selvsagt være søkerberettiget.
2) Er forslaget ment som at vi ikke er søkerberettiget er vi sterkt uenige i KUDs forslag
til endring. I Oxfordutredningen kap. 8 er inklusjonskriterier utfyllende beskrevet, og
Brystkreftforeningen oppfyller alle kriterier. Vi kan heller ikke finne noe som grunngir
hvorfor vi eventuelt ikke skulle være søkerberettiget. Ut i fra inklusjonskriterier finner
vi det helt selvsagt å bli inkludert i fordelingsordningen, og kan ikke forstå at man
grunnet assosiert medlemskap skal holdes utenfor. Vi er en relativt stor
funksjonshemmedes organisasjon og har omfattende organisasjonsdrift og aktiviteter.
I og med dette er frie midler og det er ingenting som omtaler hvordan organisasjonen
som vil motta midler skal fordele dette, finner vi det også lite forståelig at vi skal
holdes utenfor.
Vi velger å tro dette ikke kan bety at Brystkreftforeningen er ekskludert, at det er
selvsagt at alle organisasjoner vurderes ut i fra kriteriene for inklusjon. Det
avgjørende er hvordan man er organisert og driver. Det vil da være et behov for
presisering i forskriftsteksten, hvor en organisasjon alltid vurderes selvstendig og i
henhold til kriteriene som vil være allmenngjeldende. Vi vil sterkt råde at det ikke kan
være slik at en automatisk utelukkes hvis man har assosiert medlemskap.
Organisasjonens drift og oppfyllelse av kriteriene for inklusjon må ligge til grunn.
For klart å eksemplifisere dette vil vi kort vise vår oppfyllelse av kriteriene for inklusjon av
fordelingsordningen.
1. Brystkreftforeningen er en lotteriverdig organisasjon og deltar i
momskompensasjonsordningen.
2. Brystkreftforeningen inngår i gruppen andreorienterte organisasjoner.
3. Brystkreftforeningen er landsdekkende, operasjonalisert som organisasjon med sentralt
nivå og enkeltstående organisasjoner med landsdekkende formålsaktivitet. Vi har et
sekretariat med fire ansatte. Vi jobber på både individ og systemnivå. Vi jobber også
interessepolitisk, i tillegg til medlemsservice, kurs og aktiviteter både sentralt og i stor grad
lokalt med ca. 150 likemenn og 300 tillitsvalgte. I henhold til samhandlingsreformen og
utfordringene knyttet til tiden fremover, har vi stor satsning på ytterligere oppbygging av våre
likemenn i kommunene.
4. Brystkreftforeningen har formell og demokratisk styringsstruktur, ikke fortjenestebasert
virksomhet og oppfyller krav om formålsaktivitet,
5. Brystkreftforeningen er basert på egenaktivitet, og frivillighet utgjør stor del av
virksomheten. Vår aktivitet er primært i Norge.
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Oppsummert
Vårt hovedanliggende er at vi blir regnet som en søkerverdig organisasjon, og ser da at § 4 i
forskrift til forslag til endringer i forskrift om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære
organisasjoner må endres. En rettferdig ordning, i tråd med formålet til ordningen, vil være at
en hver organisasjon skal ha en selvstendig vurdering i henhold til kriterier for inklusjon i
fordelingsordningen. Dette blir særdeles viktig som en ny rettferdig tilskuddsordning som blir
sentral for humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner.
Brystkreftforeningen håper det er uriktig tolket at vi kan ekskluderes som søkerberettiget
organisasjon grunnet assosiert medlemskap i Kreftforeningen. Vi driver i henhold til alle
kriterier for å være søkerberettiget organisasjon, men grunnet assosiert medlemskap i
Kreftforeningen vil vi ikke være støtteberettiget. I så fall er vi sterkt uenige i dette. Vi er en
juridisk selvstendig organisasjon, landsdekkende, sentralt ledd og 61 lokale ledd,
administrasjon med fire ansatte, et utstrakt frivillig arbeid og driver i henhold til alle kriteriene
for å være søkerberettiget organisasjon.

Med vennlig hilsen

Tone Holsbøe
Styreleder i Brystkreftforening

Marit Røyneberg
Daglig leder i Brystkreftforeningen

BRYSTKREFTFORENINGEN Norwegian Breast Cancer Society
T: +47 02066 | E: post@brystkreftforeningen.no | W: www.brystkreftforeningen.no
Postadresse: Postboks 4 Sentrum, N-0101 Oslo, Norway | Besøksadresse: Tullinsgt. 2, N-0166 Oslo, Norway
Org.nr.: 987 702 923 | K.nr.: 1644 27 32098

