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Høringssvar fra Akershus fylkeskommune om forslag til midlertidig endring av 
pengespilloven § 10 
 
Viser til deres brev, datert 08.06.17, og forslag om midlertidig endring i pengespilloven §10.  
Bakgrunnen for forslaget er at Regjeringen ønsker å gi en gave i anledning 150-årsjubileet til Den 
Norske Turistforening (DNT) neste år, og at denne gaven skal finansieres av overskuddet av Norsk 
Tippings spill.  
 
På grunn av ferieavvikling sendes høringssvar fra Akershus fylkeskommune to dager etter fristen, 
men vi håper allikevel at våre synspunkter vil bli ivaretatt ved den videre behandling av saken. 
Akershus fylkeskommunes høringssvar er i stor grad omforent med høringssvar fra Rogaland 
fylkeskommune. Vi ønsker å understreke at vi mener formålet med forslaget er godt, og det er 
positivt at Regjeringen vil gi en gave til landets største friluftsorganisasjon i et jubileumsår.  
 
Samtidig mener vi det er grunn til å stille spørsmål ved om at slike formål skal finansieres av 
overskuddet fra Norsk Tippings spill (spillemidlene). Det har vært en utvikling over tid hvor stadig 
flere tiltak flyttes fra det ordinære statsbudsjettet, og heller finansieres av spillemidlene. I år ble 
blant annet hele finansieringen av Den kulturelle skolesekken flyttet til spillemidlene. Dette reiser 
prinsipielle problemstillinger om forvaltningen av, og legitimiteten til, spillemidlene. 
 
Spillemidlene er ikke uendelige. Når tiltak som tidligere ble finansiert over det ordinære 
statsbudsjettet nå flyttes over til spillemidlene, vil dette gå på bekostning av andre tiltak. Ett 
eksempel er spillemidlene til desentralisert ordning for tilskudd til regionale kulturbygg. Siden 
2014 er spillemidlene til denne ordningen redusert med nesten 63%. For Akershus fylkeskommune 
innebærer dette en reduksjon fra om lag 10,8 millioner kroner i 2014 til 4,1 millioner kroner i år. 
Dette på tross av at tilskudd til lokale og regionale kulturbygg er av stor betydning for den 
kulturelle grunnmuren, og for det lokale og regionale kulturlivet. Videre er behovene i kommuner 
og lokalsamfunn store, og reduksjonen i bevilgningene til lokale og regionale kulturbygg vil derfor 
ha svært negative konsekvenser. Sett i lys av regionreformen er det også grunn til å påpeke at 
denne nedprioriteringen reduserer fylkeskommunens mulighet til å ivareta samfunnsutviklerrollen 
på dette området. 
 
Når det gjelder spillemidlenes overskudd som forvaltes av fylkeskommunene, post 1.1 – 
Idrettsanlegg i kommunene, ble det til Akershus i 2017 tildelt ca 30 % av den godkjente 
søknadssummen for anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Riktignok var den konkrete summen 
Akershus mottok høyere enn noen gang, 127 738 000 kr, men det reelle behovet for statlig bidrag 
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til finansiering av disse anleggene er mye høyere. Både for anlegg for organisert aktivitet, men ikke 
minst for fylkeskommunenes mulighet for å prioritere tildeling av midler til anlegg for 
egenorganisert aktivitet. Det oppleves derfor som uheldig at den tilgjengelige potten av Norsk 
tippings overskudd reduseres gjennom midlertidige endringer av spillemiddelloven.  
 
Akershus fylkeskommune ønsker videre å påpeke at den norske spillmodellen ikke bare et 
spillmonopol i form av Norsk tipping, men også at overskuddet (spillemidlene) fordeles til gode 
formål etter en gitt nøkkel. Dette skulle gi forutsigbarhet over tid og en skjerming fra politiske 
konjunkturer og kortsiktige prioriteringer, noe som har bidratt til å gi spillmodellen den 
legitimiteten den har. Fra et politisk ståsted er det forståelig at man ønsker å frigjøre rom på det 
ordinære statsbudsjettet ved å heller finansiere tiltak over spillemidlene. Dette gir tilsynelatende 
mulighet for nye tiltak og prioriteringer uten direkte konsekvenser for statsbudsjettet.  
 
På bakgrunn av dette anbefaler Akershus fylkeskommune at jubileumsgaven til DNT finansieres 
over det ordinære statsbudsjettet, og at det derfor ikke foretas en midlertidig endring av 
Pengespilloven §10. Vi vil påpeke at dette er en administrativ uttalelse som følge av at 
høringsfristen var midt i ferieavviklingen. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Kristin Marie Felde 
avdelingsdirektør 
 
 Rune Winum 
 seksjonsleder 
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