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GENERELT OM SPILLFELTET OG FORENINGENS ROLLE:
2013-2014 har vært Norsk Forening for Spillproblematikks (NFSP) 14.driftsår. Også i år har
det vært et aktivt år. Pengespill- og dataspillproblematikk får oppmerksomhet fra myndigheter,
media og interesseorganisasjoner. Vi savner imidlertid særlig en kritisk journalistikk som
belyser problematikken og konsekvensene av problemspill. Vi ser et særlig ansvar å bidra til at
barn og unge beskyttes mot spillverden og problemutvikling. NFSP ser nå med økt bekymring
på spillutviklingen som har vært hos Norsk Tippings i forhold til innføring av over 60 nye
Instaspill på mobile enheter med åpningstid fra kl. 07.00-03.00 og tapsgrenser satt opp til
10 000,- pr mnd for enkelte spill. Vi er kjent med at det i forbindelse med dette rettes
markedføringstiltak, definert som informasjon mot enkeltspilleres mobiltelefon.
Dette er en bekymringsfull utvikling og er slik vi ser det, ikke innenfor rammen av ansvarlig
spillvirksomhet. Vi ser videre med bekymring på at den nye regjeringen fremmer forslag om
poker-NM og legalisering av private pokerlag samt at de vil utrede en lisensordning for
utenlandske nettspillselskaper. Vi må kunne kalle dette intet mindre enn en revolusjon i
spillpolitikken. Denne bekymringsfulle utviklingen ønsker NFSP å problematisere inn mot
offentlig myndighet dvs. Kulturdepartementet. Vi har sammen med Actis, SpilleavhengighetNorge og Blå Kors skriftlig bedt om et møte med Kulturministeren uten å få svar hverken på
første anmodning eller på purrebrev tre måneder senere.
Til tross for at den norske befolkningen gjennom svar på undersøkelser har gitt påpekninger
om at de ikke ønsker flere pengespill eller en liberalisering av pengespillmarkedet, er
situasjonen nå slik at det både innføres- og planlegges nye lett tilgjengelige spill med
avhengighetspotensiale. Dette er en utvikling som ikke kan fortsette. I mai presenterte
Lotteritilsynet en ny befolkningsundersøkelse som viser til at 22 000 personer er
problemspillere, 89 000 er moderate risikospillere og 289 000 er kategorisert som
lavrisikospillere. Selv om tallene er lavere enn ved forrige befolkningsundersøkelse er dette et
stort og bekymringsfullt antall personer. Rundt hver av disse står det fortvilte og rådville
pårørende. Henvisning av pasienter med pengespillproblematikk til spesialisthelsetjenesten
synes å holde seg i år som i fjor på et jevnt nivå.
NFSP har en viktig rolle som vaktbikkje i feltet og som en uavhengig frivillig
interesseorganisasjon. Vi ønsker å være en tydelig motstemme til liberaliseringen som skjer i
spillpolitikken. NFSPs årlige seminar er en viktig møteplass for drøfting av aktuelle
problemstillinger og bidrar til dialog, kompetanse- og nettverksbygging. Her møtes de
behandlingsfaglige miljøene, forskningsmiljø, interesseorganisasjoner og offentlig myndighet
til direkte dialog og utveksling av synspunkter. NFSP har et nært og godt samarbeid med
KoRus Øst, Spillavhengighet-Norge, AKAN, Actis og Blå Kors Norge. NFSP får økonomisk
driftstilskudd fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet. Foreningen har i dag 13 enkeltmedlemmer og 14

institusjonsmedlemmer. NFSP er registrert i Brønnøysundregistrene og har
organisasjonsnummer: 992 115 882.
FORENINGENS FORMÅL ER:
•
Spre kunnskap om penge- og nettspillproblematikk med sikte på å redusere
problemenes omfang
•
Medvirke til å utvikle gode behandlingstilbud
•
Være et samarbeidsforum for fagfolk og andre interesserte på feltet
•
Påvirke de politisk bestemte rammebetingelsene for pengespill og andre spill med sikte
på å redusere problemene
•
Gi begrunnede råd inn til offentlig myndighet om spillproblematikk
NFSPs STYRE:
Foreningens styre har i driftsåret bestått av:
•
Leder: Ingjerd Meen Lorvik, Seniorrådgiver, psykologspesialist, Borgestadklinikken,
Skien
•
Styremedlem: Rune Mentzoni. Postdoktor, Universitetet i Bergen
•
Sekretær: Magnus Eidem, prosjektleder Sykehuset Innlandet HF
•
Kasserer: Birgith Vedahl Ullnæss, brukerrepresentant, Oslo
•
Styremedlem: Gro Tepstad, styreleder, Behandlingsteamet Tepstad & Kvam, Sandnes
•
Styremedlem: Trond Aspeland, Sykehuset Innlandet HF
•
Varamedlem: Jarle Vangen, seniorrådgiver, AKAN, Oslo

STYRETS ARBEIDSPLAN 2013 – 2014:
•
Arrangere seminar og årsmøte 2013 – 2014
•
Være høringsinstans for relevante saker som angår feltet
•
Gi faglig begrunnede råd til offentlige myndigheter om spillproblematikk
•
Samarbeide med brukerorganisasjoner og andre aktører innen feltet
•
Følge utviklingen i spillmarkedet og holde oss orientert om konsekvenser, omfang og
behandlingstilbud
•
Ha særlig fokus på ungdom og utviklingen av problemspill
•
Bidra til å øke kompetanse og fagutvikling innen feltet
•
Utdele NFSPs pris for godt arbeid innen feltet
•
Opprette hjemmeside på Internett for informasjon til medlemmer og andre interesserte
•
Utarbeide kriterier for æresmedlemsskap i NFSP
SEMINARET:
Seminaret 2013 ble holdt i dagene 05.09.13-06.09.13 på First Hotel Victoria, Hamar. Det var
36 deltakere. Innleggene belyste spillpolitikk, ulike fagtema, oppdatering fra Lotteritilsynet og
Hjelpelinjen samt behandlingstilnærming. Etter avsluttet seminar den 05.09.13 var
seminardeltakerne invitert til Norsk Tippings lokaler på Hamar for omvisning og orientering
om selskapets aktivitet.
NFSPs PRIS FOR GODT ARBEID INNEN FELTET:
Prisen ble i 2013 gitt til Helge Hansen som i mange år har gjort en stor personlig innsats for å
hjelpe pengespillavhengige gjennom sitt frivillige arbeid. Han har i tillegg til å være en

personlig støtte for mange enkeltpersoner også vært et talerør utad i media. Han har vært
modig og fortalt om egen spilleavhengighet og frontet en ansvarlig spillpolitikk i møter med
myndighetspersoner og gjennom det i mange år stått på for de pengespillavhengige.
Prisvinneren ble hedret av NFSP også i særdeleshet for sin innsats i GA, anonyme gamblere.
Prisen besto av et litografi av kunstneren Rolf Nerli og en pengesum på 5000 kroner.
ÅRSMØTET:
Årsmøtet 2012 – 2013 ble holdt på Hamar den 05.09.13 med 12 medlemmer til stede.
Leder Ingjerd Meen Lorvik ønsket velkommen og Birgith Vedahl Ullnæss ble valgt som
møteleder. Finn Gyllstrøm ble valgt som referent og Elsa Kvam og Astri Nymark ble valgt til å
underskrive protokollen. Årsmelding, regnskap, budsjett og arbeidsplan ble gjennomgått og
godkjent. Det var innkommet et forslag fra Gro Tepstad og Elsa Kvam om at NFSP skal
opprette en hjemmeside på Internett. Forslaget ble tatt inn i arbeidsplanen. Styrets la fram et
forslag om at det skal utarbeides kriterier for æresmedlemskap i foreningen. Forslaget ble tatt
inn i arbeidsplanen.
Thor Solheim la fram valgkomiteens forslag som ble enstemmig vedtatt; Ingjerd Meen Lorvik
ble gjenvalgt som leder, Gro Tepstad ble valgt som nytt styremedlem, Rune Mentzoni ble valgt
som nytt styremedlem og Magnus Eidem ble valgt som nytt styremedlem. Turid Strand Susegg
ble valgt inn i Valgkomiteen for et år. Revisor Lill Johansen, Akan ble valgt for to år.
STYREMØTER:
Styret konstituerte seg og hadde sitt første møte 11.10.13 i Oslo. I perioden har det vært
avholdt fire ordinære styremøter og et to dagers arbeidsseminar. Styremøtene har i hovedsak
blitt avholdt i lokalene til AKAN i Oslo. Arbeidsseminaret ble avhold på Park Hotel,
Sandefjord. Styret har i perioden behandlet 26 saker.
NFSPs ØKONOMI:
NFSP baserer sin økonomi på medlemskontingent, seminaravgift og søker støtte fra
Lotteritilsynet. Medlemskontingenten er differensiert og enkeltstående personlige medlemmer
betaler kr. 100,- og institusjonsmedlemmer kr 1000,- Som tidligere år, viser det seg vanskelig å
inndrive betaling av kontingent fra institusjonsmedlemmene. NFSP søkte Lotteritilsynet om kr
200 000,- som tilskudd til frivillige organisasjoner for spilleavhengige og andre organisasjoner
som retter sin virksomhet mot problematisk spilleatferd og ble tilgodesett med kr. 200 000,-.
Dette har muliggjort bl.a. å ha et svært lavt prisnivå på seminaret.. Den økonomiske situasjonen
er i dag slik at foreningen ikke har utestående gjeld og at økonomien må betegnes som
tilfredsstillende.
ANDRE AKTIVITETER:
•
04.09.13: Styremedlem deltok på Norsk Tippings dialogmøte
•
14.11.13: Leder deltok på Actis jubileumskonferanse og jubileumsmiddag
•
22.11.13: NFSP avga høringssvar til Kulturdepartementet: vedrørende
fordelingsmodell for Norsk Tippings overskudd øremerket samfunnsnyttige og
humanitære organisasjoner
•
18.12.13: Tre styremedlemmer deltok på Workshop- ansvarlig spillvirksomhet hos
Norsk Tipping
•
09.01.14: NFSP sendte brev til Kulturminister Thorild Widvey med anmodning om
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møte for å drøfte bekymring i forhold til liberalisering av norsk spillpolitikk. Dette i
samarbeid med Spilleavhengighet-Norge og Actis.
15.03.14: To styremedlemmer deltok på Spilleavhengighet-Norges årsmøte
02.04.14: Styremedlemmer deltok på Norsk Tippings fagdag
08.04.14: Leder deltok på Norsk Tippings årsmøte, seminar og middag.
09.04.14: Leder har møtt AKAN v/direktør Elisabeth Ege for drøfting av eventuelt
samarbeid
05.05.14: NFSP avga høringssvar til Lotteri- og Stiftelsestilsynet vedrørende forslag til
forskrift om tilskudd til frivillige organisasjoner som arbeider med problematisk
spilleatferd
08.05.14: NFSP sendte purrebrev med anmodning om møte med Kulturministeren. Nå
også i samarbeid med Blå Kors Norge.
NFSP har hatt et nært samarbeid med KoRusØst v/Øystein Bjørke Olsen og Knut
Arne Gravingen om seminaret 2014

Skien 05.06.14
Ingjerd Meen Lorvik
Leder NFSP

