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spillpolitikk

Ny handlingsplan mot
spilleproblemer
 Hovedmål

- Få i Norge skal utvikle problematisk spilleatferd
- Kunnskapen om spill og spilleproblemer skal økes, formidles og deles
- Tidlig identifisering og god behandling for problematisk spilleatferd

 Noen sentrale temaer
- Større fokus på spillforskning og utveksling av kunnskap og informasjon.
- Barn og unge, yngre voksne, minoriteter og utsatte grupper i sosiale situasjoner,

f. eks. grupper med lav inntekt, prioriteres.
- Informasjonsarbeidet om de utenlandske spillselskapenes aktiviteter på det
norske markedet skal intensiveres

Ny handlingsplan mot
spilleproblemer
 Regulering
- Inneholder ingen konkrete forslag til ny regulering

 Et instrument for gjennomføring av politikken relatert

til spilleproblemer
- Kunnskapsinnhenting og premissleverandør
- Konkrete gjennomførbare prosjekter og tiltak

- Bidra til en samfunnsmessig forsvarlig utvikling av det norske spillmarkedet

Ny handlingsplan mot
spilleproblemer
Avsetning fra Norsk Tippings overskudd til tiltak mot
spilleproblemer
 Økes fra 12 millioner kroner til 15 millioner kroner.
- Beløpet har vært uendret siden 2005
- Dataspill har de siste årene fått større plass i handlingsplanen
- Informasjonsarbeidet om de utenlandske spillselskapenes aktiviteter på det
norske markedet skal intensiveres.
- Satses mer på spillforskning.
- En økning i avsetningen vil også bidra til å synliggjøre en ansvarlig spillpolitikk.

Stortingsmelding om pengespill
Regjeringen besluttet at det skal utarbeides en
stortingsmelding om pengespillpolitikken
 Bestilt fra Justiskomitéen i Innst.O.nr.33 (1999 – 2000)
 Ot.prp.nr.44 (2002-2003) om lov om endringer i pengespill- og lotterilovgivningen
 Det er lenge siden en helhetlige og prinsipielle gjennomgang av pengespillpolitikken.

 Betydelig teknologisk utvikling som har gitt økt tilgang på uregulerte spill.
 Mange land har også gjennomført reformer på pengespillfeltet, både i retning av mer

liberalisering og i retning av rendyrking av monopol.
 I stortingsmeldingen vil regjeringen komme med sin anbefaling om videre modell for

pengespill i Norge
 Vurdere hvilke tiltak som er nødvendige for å opprettholde en ansvarlig

pengespillpolitikk i framtiden mht spilleavhengighet
 Overleveres Stortinget i desember 2016

Stortingsmelding om pengespill
Lisensutredningen contra enerettsmodell
”Regjeringen vil utrede spørsmålet om lisensordning for utenlandske spillselskaper
for å se om det er mulig å kombinere sosialpolitiske hensyn og økte totale inntekter til
frivilligheten innenfor EØS-avtalens rammer”
 Rambøll rapporten – utredning om de økonomiske konsekvenser med en lisensordning
 Lotteritilsynets vurdering av kriminal- og sosialpolitiske konsekvenser

 Offentlig høring med høringsfrist 1. desember 2015
 Innspillseminar 21. januar 2016

Stortingsmelding om pengespill
Spillansvarlighet på det norske markedet
 Behov for nye tiltak både i de statlige pengespillene og det private lotterimarkedet

Bingo
 I budsjettinnstillingen Innst. 14S (2015 – 2016) fra familie- og kulturkomitéen viste

komitéens flertall (medlemmene fra Høyre og FRP) til bingoenes betydning som
inntektskilde for mange mindre lag og foreninger. Flertallet mente derfor at regjeringen
bør se nærmere på rammevilkårene for bingo i Norge at dette bør drøftes grundig,
senest i den varslede stortingsmeldingen om spill.
Forvaltningen av det norske pengespillmarkedet
 Fordelingen av ansvaret mellom Kulturdepartementet, Landbruksdepartementet og

Lotteritilsynet
Lov og reguleringsstrukturen
 Lover, forskrifter og spilleregler

Stortingsmelding om pengespill
Reguleringsstrukturen
 Behov for tre lover på sikt?
 Fordeling av regulering mellom lover, forskrifter og spilleregler
 Tildeling av myndighet iht til de forskjellige ansvarlighetsområdene

Konsekvent og helhetlig regulering av det norske pengespillmarkedet
 Sikre lik grad av sosial ansvarlighet i alle norske pengespill
 Norsk Tipping, Norsk Rikstoto og det private lotterimarkedet

Beskyttelsestiltak for det lovlige norske markedet
 Markedsføring av pengespill på tv-sendinger rettet mot det norske markedet
 Blokkering av utenlandske nettsteder
 Ansvar for norske medvirkere – kjendiser, spillambassadører, pr-byårer

Tapsgrenser
Tapsgrenser for spill hos Norsk Tipping
 Kr 20 000 per måned for deltagelse i all spill hos Norsk Tipping
-

Unntak: papirbasert FLAX lodd

-

Tapsgrensene for Multix, Belago og Instaspill gjelder som delgrenser innenfor den totale
tapsgrensen

 Andre tiltak

- Plikt til å sette egne personlige tapsgrenser ved deltakelse i spill som kan forårsake
spilleproblemer

- Norsk Tipping tar kontakt med mulige problemspillere per telefon om deres spillevaner
- Bedre "spillregnskap" som gir spillerne bedre oversikt over innsats, tap og premier.
 Riktig nivå?

Balansegang mellom ønske om å kanalisere spillelysten og minimumsbeskyttelse

Inkorporering av EXTRA spillet i
tippenøkkelen
Extra-spillet inngår nå i Norsk Tippings ordinære spilleportefølje
 ExtraStiftelsen tilgodeses som et av formålene som mottar en andel av Norsk Tippings

totaloverskudd
 6,4 % av tippenøkkelen til helse- og rehabiliteringsformål
 Norsk Tipping driver ikke med spill til inntekt for særlige formål, med unntak for Belago
 Bidrar til opprydning på lotterifeltet og vil styrke enerettsmodellen

Konsultasjonssaken
Markedsføring for pengespillselskap uten norsk tillatelse på tv-sendinger
rettet mot det norske markedet
 Mandat til Medietilsynet om å gjennomføre en konsultasjonsprosedyre iht AMT-

direktivet
 Mandat til Medietilsynet og Lotteritilsynet om å følge dette opp

Regjeringens pengespillpolitikk
Oppsummering
 Preget av en forsiktighet med hensyn til store omveltninger
 Sterkt fokus på spilleansvarlighet i regjeringen
 Et sensitivt område politisk

 Mer liberalisert tilnærming enn den tidligere regjeringer?

