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Rekordstøtte i et
annerledes år
Røde Kors mottok et rekordbeløp på 91,5 millioner fra Pantelotteriet i 2020.
Det er en økning på hele 42 prosent i forhold til 2019.
I løpet av 2020 laget Pantelotteriet nye reklamefilmer,
som fortsatt sendes på TV og i sosiale medier. Disse bidro
betydelig til økningen. Andelen nordmenn som deltar i
Pantelotteriet økte i 2020 fra 35 til 39 prosent. I løpet av året
vant 18 personer toppgevinsten på én million kroner. Siden
starten i 2008 har 96 personer blitt pantemillionær i lotteriet.
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Aller mest støtte til Røde Kors kom fra kundene hos Meny
CC Vest i Oslo. Her ble det satset pant for nesten 700 000
kroner. Det er hos Joker Utsira i Rogaland hvor størst andel
av panten brukes i Pantelotteriet. Her satses hele 32 prosent
av all pant i lotteriet. Til sammenligning var gjennomsnittet på
landsbasis i 2020 på 11,5 prosent. Det er en økning fra året
før med 13,2 prosent.

Kr 394 306 668

I 2019 fikk Røde Kors 63 millioner kroner fra Pantelotteriet.
I fjor endte beløpet på 91,5 millioner. Det inkluderer 3,5
millioner kroner i uavhentede gevinster. Juli ble tidenes beste
måned, med en omsetning i lotteriet på 26 millioner kroner.
Det er 45 prosent mer enn i juli 2019.

Akkumulert bidrag til Røde Kors
2020

Kr 255 358 488

2017

2019

Kr 179 403 736

2016

2018

Kr 144 334 807

Kr 113 579 962

2017

Kr 100 412 436

2016

Pantelotteriets omsetning
2018

2019

2020

PANTELOTTERIET ÅRSMELDING 2020

– Inntektene er viktigere
enn noensinne
– Midlene vi mottar fra Pantelotteriet er viktigere enn noensinne, sier den nye
Røde Kors-presidenten, Thor Inge Sveinsvoll.
Pantelotteriet, som startet i 2008, har over tid blitt en av
de viktigste inntektskildene til Røde Kors. De rekordhøye
inntektene fra panten i 2020 gleder Røde Kors-presidenten.
– Midlene vi får fra alle som støtter oss med panten sin betyr
ekstra mye nå, i en pandemisituasjon hvor mange trenger vår
hjelp, også her i Norge. Jeg vil derfor si tusen takk til alle de
som trykker på Røde Kors-knappen når de panter, det gjør at
vi kan tilby en rekke viktige omsorgstjenester, og sørge for at
hjelpekorpsene har god beredskap, sier Thor Inge Sveinsvoll.
Halvparten av midlene Røde Kors mottar fra lotteriet går
til de lokale Røde Kors-foreningene. Lokalforeningene
i Norge som mottok flest midler fra lotteriet i 2020 er

Oslo Røde Kors med 7 millioner kroner, Trondheim Røde
Kors med 1,4 millioner kroner og Bergen Røde Kors, som
mottok 1,3 millioner kroner til sitt lokale humanitære arbeid.
Midlene går til å motvirke ensomhet og besøke de som er
alene eller ikke kommer seg ut, leksehjelp til barn og unge,
ungdomsklubber som Fellesverket og ferietilbud til barn og
unge som ikke har muligheten til dette ellers.
– Det er en stor fordel at Røde Kors er til stede så og
si over alt, slik at man kan reagere raskt på alle slags
nødsituasjoner. Pantelotteri-midlene er så utrolig viktige for
å sikre lokalforeningenes beredskap over hele landet. Det
er lokalforeningene som vet best hva som skal til for å gjøre
en forskjell i sitt distrikt, sier Sveinsvoll.

