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HØRINGSSVAR – forslag til endringer i bingoregelverk og endringer for
meldingslotteri
Vi viser til høringsbrev av13.07.12 med anmodning om uttalelse fra Norsk Forening for
Spillproblematikk vedrørende forslag til endringer i bingoregelverk og endringer for
meldingslotteri.
Første halvårsstatistikk fra Hjelpelinjen for spilleavhengige viser til at samtaler om bingospill
øker og flest samtaler gjelder databingo. Fra både klinisk praksis og undersøkelser vet vi at
bingospill medfører spilleavhengighet. Det er fortsatt vårt synspunkt at bingo dekker et sosialt
behov for mange mennesker. Sannsynligvis er et flertall av spillerne enten alders- eller
uføretrygdet. Det betyr at de utgjør en av de mest utpregede lavinntektsgruppene i Norge. Det
bør av den grunn kreves at bingoregelverk tar sosiale hensyn. Spill i bingolokaler bør i minst
mulig grad ha preg av gambling. Det bør ikke være dyrt å delta. Endringer i regelverk som
gjør at det «melkes» mer penger ut av spillerne bør ikke vedtas. Vi synes det er bra at de
endringene som nå foreslås har som overordnet mål å etterstrebe at bingovirksomheten holdes
innenfor sosialt akseptable rammer, men er bekymret for at noen av endringsforslagene ikke
tjener denne målsettingen.
Vi ser med bekymring på den formidable økning i omsetningen på bingo, økning i antall
bingohaller, bingospill i lokaler med annen kommisjonærvirksomhet og fokus på raske
elektroniske spill. Vi er godt kjent med at en stor prosent spilleavhengige har gjort databingo
til sitt foretrukne spillobjekt. Reguleringer i databingo har ikke medført i stor nok grad at
pengebruken på databingo har minket. Vi har i klinisk praksis fått signaler om at
bingoentrepenørene, etter at trekningshastigheten ble satt ned, har gjort andre endringer i
spillene for å gjøre dem mer attraktive.
Norsk Forening for Spillproblematikk sier seg enige i forslaget om å kreve at bingohallene må
ha ansatte som har gjennomført kurs i spilleansvarlighet på jobb til en hver tid. Det samme
gjelder forslagene som sikrer overføring og utbetaling av formålsandelen.
Vi er imidlertid bekymret for forslaget om etablering av et hovedspill 2. Vi kan ikke se annen
hensikt med dette enn å «melke» mer penger ut av kundene. Kundene vil ikke kunne følge
med på to hovedspill, og hovedspill2 vil bare utgjøre en anledning til å bruke mer penger.

Argumentet med at hovedspill skaper få problemer knyttet til spilleavhengighet har, etter vårt
syn, ingen relevans og framstår merkelig når eneste hensikt må være å få mer penger ut av
kundene.
Norsk Forening for Spillproblematikk etterspør en avvikling av databingo i sin nåværende,
nedregulerte, men likevel aggressive form. Vi kan ikke se at høringsbrevet omtaler hva som
skal gjøres med den tradisjonelle databingoen. Vi er videre bekymret for at Belago tillater
høyere tapsgrenser enn hva Multix gjør. Dette er et misforhold som vi ber Lotteritilsynet
agere i forhold til.
Det har vært en intensjon fra norske myndigheter at Bingo skal kjøles ned. Vi kan ikke se at
forslagene om et mer liberalt regelverk med, unnlatelse å nevne ytterligere regulering av
databingo, økning i spillobjekter (hovedspill2) og økning i omsetningsgrense for
meldingslotterier fra 150 000,- til 200 000,- bidrar til denne målsettingen.
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