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Høringsuttalelse:
Prøveprosjekter for pengespill på Internett og andre elektroniske kanaler.

Viser  til mottatt høringsbrev datert 11.2. 2005.

Norges Fotballforbund vil ikke bli direkte berørt av de foreslåtte endringene, men vil
benytte anledningen til å tilkjennegi organisasjonens generelle mening om hvordan
spillmarkedet bør organiseres i fremtiden.

Norges Fotballforbund ønsker å ivareta de positive effektene av dagens statlige
spillpolitikk, hvor Norsk Tipping spiller en helt avgjørende rolle. I nesten 60 år har Norsk
Tippings overskudd blitt fordelt på samfunnsnyttige formål. For idrettens del går det aller
meste av overskuddsmidlene til grunnfinansiering av idrettsanlegg.

Det finnes knapt en idrettsarena i Norge som ikke er delvis finansiert med tippemidler. De
øremerkede midlene fra Norsk Tipping er en bærebjelke i den anleggsmessige
infrastrukturen idretten er avhengig av. Siden 1948 har Norsk Tipping bidratt med 64
milliarder kroner til samfunnsnyttige formål (23 milliarder til idrett, 24 milliarder til
forskning, 13 milliarder til kultur og 1,5 milliarder til Helse og rehabilitering)

Pengene er brukt på idrettshaller, fotballbaner, svømmehaller, ballbinger og
nærmiljøanlegg, over hele landet. For hver nye kunstgressbane som bygges, utløses inntil
2,5 mill. kroner fra spillemidlene. For hver nye ballbinge som settes opp, utløses ca.
200 000 kroner. For ballbingens del utgjør tilskuddet fra spillemidlene halvparten av
byggekostnadene. I Oslo er man snart ferdig med et prosjekt som vil gi hovedstaden 32
nye kunstgressbaner. Overskuddsmidlene fra Norsk Tipping har bidratt med 90 millioner
kroner til disse banene. NFFs erfaring er at disse midlene i de fleste tilfeller er helt
avgjørende for positive  beslutninger om bygging  av anlegg.
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Idrettsanleggene utgjør basisen, selve forutsetningen, for at foreldre og andre skal bruke
deler av fritiden sin til å skape et positivt aktivitetstilbud for barn og unge. I fotballen alene
har vi nær 400 000 aktive utøvere. 275 000 av disse er barn og ungdommer. I en tid der
mange er bekymret for at barna sitter for mye stille, øker antall fotballspillere jevnt og trutt,
år for år. Men de er helt avhengige av fotballbaner for å kunne utøve sin idrett, og uten
bidragene fra Norsk Tipping kan vi ikke fortsette denne positive utviklingen.

NFF er også opptatt av at pengespill må drives på en ansvarlig måte, slik at man
begrenser uheldige sideeffekter, som spillavhengighet og lignende. Norsk Tipping har
lang erfaring med å håndtere ulike former for pengespill, og må etter NFFs mening også
av denne grunn ha en helt sentral rolle i den fremtidige statlige spillpolitikken.
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