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HØRRINGSSVAR FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE OM FORSLAG TIL 
MIDLERTIDIG ENDRING I 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.  
 
Rogaland fylkeskommune vil understreke at formålet er godt, og mener 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. 
 
For det første er heller ikke spillemidlene 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 Rogaland fylkeskommune innebærer dette en reduksjon fra om lag 9,5 millioner 
kroner i 2014 til 3,5 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. 
 
For det andre vil vi 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. Etter 
vår vurdering rokker det imidlertid ved en sentral premiss i den norske spillmodellen, og 
det er grunn til å stille spørsmål ved om forvaltningen av spillemidlene nå prinsipielt vil 
skille seg vesentlig fra ordinære inntekter til staten som alternative spillmodeller ville 
innebære, som for eksempel en lisensavgift for kommersielle spillaktører, eller skattlegging 
av spilling. 
 
På bakgrunn av dette tilrår Rogaland 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 faller midt i ferieavviklingen.  
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