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HØRINGSSVAR – Endring i regelverket for Poker NM 

Vi viser til Lotteritilsynets høringsbrev av 06.06.17 om ovenfor nevnte sak. Norsk Forening 

for Spillproblematikk er en frittstående interesseforening Et av våre formål er å påvirke de 

politiske rammebetingelsene for pengespill og andre spill med sikte på å redusere 

problemenes omfang. Dette gjelder både på individ- og folkehelsenivå. Vårt høringssvar er 

gitt ut fra dette formålet.  

Norsk Forening for Spillproblematikk ønsker å uttale seg om hele forslaget om endring i 

regelverket for Poker NM som helhet. Dette er et forslag vi ikke støtter og som vi vil være 

bekymret over hvis blir gjennomført. Det er vår vurdering at endringsforslagets punkter 

innebærer en liberalisering av regelverket for Poker NM. Dette går i mot 

ansvarlighetsprinsippet som bør ligge til grunn for pengespillpolitikken i Norge. Dersom 

forslag til endring gjennomføres, vil denne liberaliseringen øke pengefokuset på en arena som 

i utgangspunktet skulle være for underholdning og ikke primært ha fokus på store innskudd 

og pengepremier..  

Vi ser med bekymring på utvidede grenser for innskudd der den ene grensen som allerede., 

etter vår vurdering er for høy, legitimerer den andre som foreslås. Dette er en svært uheldig 

utvikling i pengespillpolitikken. Når man går inn for å heve innskuddsgrensene i 

kvalifiseringsturneringene, oppfatter vi det slik at man da støtter og tilrettelegger pokerskoler 

som «utdanner» og rekrutterer til Poker NM. Dette er vi sterkt i mot. 

En kan spørre hvorfor Lotteritilsynets har en intensjon og ser det som en oppgave å legge til 

rette for å imøtekomme entreprenørenes krav og stimulere til størst mulig deltakelse i Poker 

NM ved bl.a. å øke innskuddsgrenser og pengepremier?  

Norsk Forening for Spillproblematikk var i utgangspunktet motstandere av innføring av poker-NM og 

legalisering av private pokerlag. Dette både ut fra et folkehelseperspektiv, et solidaritetsperspektiv og 



for å sikre barn og unges oppvekstmiljø og beskytte dem mot pengespillverdenen. Det er slik vi ser 

det, ikke tjenlig for den norske befolkning at pengespill blir ytterligere liberalisert. Pengespill er for de 

aller fleste et gedigent tapsprosjekt og medfører skade og belastning for mange enkeltpersoner og 

familier. 

En liberalisering av regelverket for Poker NM med høyere innskudd og pengepremier var ved 

innføring av poker NM for Norsk Forening for Spillproblematikk en fryktet utvikling. Vi 

erfarer nå med dette endringsforslaget fra Lotteritilsynet at denne frykten ikke var grunnløs.  

Som vi kjenner til gjennom forskning er poker et spill med stort potensiale for problemspill og 

avhengighetsutvikling. Dette krever en særlig årvåkenhet for krav og forslag om liberalisering 

fra aktørene. At poker tidligere var forbudt hadde en beskyttende funksjon for befolkningen 

på lik linje med restriksjoner i forhold til andre skadelige produkter som alkohol og tobakk. 

Det er vårt råd at man må se poker i et folkehelseperspektiv og at Lotteritilsynet er sitt ansvar 

bevisst og ikke går inn for ytterligere liberalisering av regelverket. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Ingjerd Meen Lorvik 

Leder Norsk Forening for Spillproblematikk 
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