
Nr Side

Linjenr 

fra

Linjenr 

til Forslag Fremmet av

Red.kom 

innstilling Resultat

68 2763 Nytt punkt evaluere Kulturrådets rolle, oppgave og sammensetning Viken Høyre Anbefalt vedtatt Vedtatt

68 2772

Endre til opprettholde og videreutvikle filminsentivordningen og en sterk 

norsk film- og serieproduksjon Rogaland Høyre Anbefalt vedtatt Vedtatt

68 2784

Nytt punkt Fortsette å satse på bibliotekenes rolle som en viktig 

samfunnsaktør i lokalsamfunnene

Viken Høyre, 

Trøndelag Høyre Anbefalt vedtatt Vedtatt

128 68 2784

Nytt punkt Redusere statens utgifter til kultur tilbake til nivået før 

kulturløftet

Høyres 

Studenter Anbefalt avvist Vedtatt

129 68 2784

Nytt punkt Desentralisere og spre makten i kulturlivet både geografisk 

og faglig

Høyres 

Studenter Anbefalt avvist Vedtatt

130 68 2784

Nytt punkt Opprette en egen skatteklasse med et høyt minstefradrag for 

utøvende kunstnere som en erstatning for store deler av 

direkteoverføringene

Høyres 

Studenter Anbefalt avvist Vedtatt

69 2807

Nytt punkt Ta vare på Norges forankring i en kristen-humanistisk 

kulturarv og verditradisjon

Torbjørn Røe 

Isaksen Anbefalt vedtatt Vedtatt

131 69 2807

Nytt punkt Avvikle dagens støtte til tros- og livssynssamfunn og innføre 

et frivillig skattesystem for tros- og livssynssamfunn etter modell fra 

"kirkeskatten" i Sverige og Danmark Unge Høyre Anbefalt avvist Vedtatt

132 69 2807

Nytt punkt Opprettholde Den Norske Kirke som folkekirke og 

kulturbærer i det norske samfunnet

Høyres 

Studenter Anbefalt vedtatt Vedtatt

128 69 2819

Nytt punkt liberalisere bransjeavtalen for bøker og styrke konkurransen i 

bokmarkedet

Redaksjonskomit

een Anbefalt vedtatt Vedtatt

133 69 2819

Endre til  liberalisere bransjeavtalen for bøker og styrke 

konkurransen i bokmarkedet Oslo Høyre Anbefalt avvist Vedtatt

70 2834

Endre til (…) enten det er i korpset, menigheten, friluftsliv, fotballaget 

(…) Viken Høyre

Anbefalt 

innarbeidet 

redaksjonelt Vedtatt

KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET



134 70 2837

Tillegg i brødtekst Dataspill er en av de største fritidsinteressen blant 

ungdom i Norge i dag. Stadig flere norske ungdommer konkurrerer i e-

sport, også internasjonalt. Viken Høyre Anbefalt avvist Avvist

70 2837 Endre til (…) også viktig med gode tilrettelagte friluftsområder (…) Viken Høyre

Anbefalt 

innarbeidet 

redaksjonelt Vedtatt

70 2850 2851

Endre til Stimulere til et mangfoldig og tilrettelagt idretts- og 

aktivitetstilbud som bidrar til at flere vil bidra lengre i idretten, friluftsliv 

og frivilligheten" Viken Høyre

Anbefalt 

innarbeidet 

redaksjonelt Vedtatt

D11 71 2868 2869

DISSENS Stryk og erstatt med "oppheve enerettsmodellen og innføre 

en lisensordning for pengespill etter modell fra Danmark og Sverige, og 

øremerke en andel av skatteinntekten til kultur, idrett og frivillighet"

Prograkomiteens 

flertall legges til 

grunn for 

voteringen Vedtatt

70 2870 Endre til Legge til rette for mer egenorganisert idrett og fysisk aktivitet. Viken Høyre

Anbefalt 

innarbeidet 

redaksjonelt Vedtatt

70 2874

Endre til støtte arbeidet med skilting, merking og kartfesting av stier og 

turruter i kommunene samt motivere til at disse gjøres lett tilgjengelig 

digital Viken Høyre Anbefalt vedtatt Vedtatt

135 70 2876

Nytt punkt Inkludere Norsk nettverk for dataspillbedrifter (Noneda) og 

andre relevante aktører i den videre utviklingen av dataspillindustrien i 

Norge

Vestfold og 

Telemark Høyre, 

Viken Høyre Anbefalt avvist Avvist

136 70 2876 Nytt punkt Vurdere opprettelse av et norsk dataspillinstitutt

Vestfold og 

Telemark Høyre, 

Viken Høyre Anbefalt avvist Vedtatt

137 70 2876

Nytt punkt øke skattefradrag for private bidrag til idrett, frivillighet og 

friluftsliv Vestland Høyre Anbefalt avvist Vedtatt

138 71 2879

Nytt punkt Satse på møteplasser for dataspilling og den digitale 

kulturen, gjerne i samarbeid med lokale idrettslag og andre frivillige 

organisasjoner Viken Høyre Anbefalt avvist Avvist



139 71 2879

Nytt punkt Legge til rette for dataspill som valgfag i ungdomsskolen og 

flere dataspill-linjer på videregående skole. Ansees ivaretatt i pkt 995 

"legge til rette for smart bruk av dataspillbasert undervisning i 

skolen" Viken Høyre

Ansees ivaretatt 

i punkt 995 Vedtatt

140 71 2898

Legg til styrke produksjonen av norsk skjønn- og faglitteratur og bidra til 

at den når ut til et større internasjonalt publikum gjennom 

innkjøpsordningen Viken Høyre Anbefalt avvist Vedtatt

141 71 2901

Nytt punkt Vurdere om språknormeringen for bokmål og nynorsk skal 

flyttes ut av Språkrådet

Torbjørn Røe 

Isaksen Anbefalt avvist Avvist


