Næring og kulturkomiteens behandling:
Ole Johan Lakselv (Frp) fremmet følgende endringsforslag til saken:
Nytt punkt 1:
For Østfold Fylkeskommune er det en forutsetning at frivilligheten og idretten skal sikres
inntekter fra pengespill, også med lisensordning.
En lisensordning vil gi økte skatteinntekter til den norske stat, men mindre
til Norsk Tipping. For Østfold Fylkeskommune, vil det være avgjørende at lisensordningen
skal tilføre statskassen økte inntekter, samtidig som overskuddet tilfaller kultur, frivillighet
og idrett som i dag.
Østfold Fylkeskommune stiller seg positive til forslaget om å innføre lisensordning.
Johan Edvard Grimstad (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag til saken:

Tillegg punkt 2:
Ved bygging av idrettshaller bør man også ta hensyn til og vurdere lokalsamfunnets behov for
at hallene også må kunne brukes til andre formål, eksempelvis kulturformål.
Votering:
Forslag fremmet av Ole Johan Lakselv om nytt punkt 1, fikk 1 stemme (Frp) og falt
Komiteleders forslag til vedtak med tillegg i punkt 2, ble enstemmig vedtatt.

Næring og kulturkomiteens vedtak 19.10.2016:
1.

Østfold fylkeskommune støtter utvalgets anbefaling om bevaring og beskyttelse av
enerettsmodellen, og at det ikke innføres en lisensordning for utenlandske spillselskaper.
Dette er i tråd med vedtak i nærings- og kulturkomiteens møte den 17.11.2015 (Sak
2015/17183 – Høringsuttalelse. Konsekvenser av en mulig lisensordning for pengespill).

2.

Østfold fylkeskommune støtter videre utvalgets anbefaling om at Kulturdepartementet bør
utarbeide en statlig overordnet politikk for å bedre behovsprøvingen og øke mangfoldet i
bygging av anlegg for å nå statens mål om fysisk aktivitet og idrett for alle gjennom bruk av
spillemidlene. Østfold fylkeskommune synes også at prinsippene og prioriteringene som
utvalget mener bør ligge til grunn for bruk av spillemidler virker fornuftige, og at man i den
sammenheng særlig anbefaler prinsippene om at anlegg for idrett og fysisk aktivitet i størst
mulig grad plassers ved skoler, samt en økt satsning på interkommunale anlegg. Østfold
fylkeskommune støtter også utvalgets anbefalinger om at momskompensasjonen til idrettslag
som bygger selv og et tiårig svømmehall-løft der flere departementer bør ta sitt finansielle og
faglige ansvar.
Ved bygging av idrettshaller bør man også ta hensyn til og vurdere lokalsamfunnets behov for at
hallene også må kunne brukes til andre formål, eksempelvis kulturformål.

3.

Østfold fylkeskommune anbefaler også at Kulturdepartementet ser på mulighetene for at
samarbeid om bygging og drift av idrettsanlegg mellom fylkeskommune og kommune også blir
godkjent som et interkommunalt anlegg. I tillegg til det ovennevnte, anbefaler Østfold
fylkeskommune at Kulturdepartementet ser på tiltak som utjevner de store forskjellene i
anleggsdekning mellom fylkene. Et tiltak i arbeidet mot en jevnere anleggsdekning i landet
som helhet, kan være å justere prosentsatsene i kriteriene som er satt for tildeling av
spillemidler, der for eksempel anleggsfordelingsindikatoren vektes høyere. Østfold
fylkeskommune mener med dette at spesielt barn- og unge bør ha like forutsetninger til å
drive med idrett og fysisk aktivitet, uavhengig av hvor de bor.

