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HØRINGSSVAR – Endring i forskrift om lotteriverksemd om bord på norske skip i 

rute mellom norsk og utenlandsk hamn 

Vi viser til høringsbrev fra Lotteri- og stiftelsestilsynet, datert 28.02.17 om ovenfor nevnte 

sak.  

Pengespill på skip vil eksponere barn, unge og utsatte grupper for pengespill 

Vi viser til opplysninger i høringsbrevet om at Color Line er i dag det eneste rederiet med 

lotteriløyver etter forskrift om lotterivirksomhet om bord på norske skip i rute mellom norsk 

og utenlandsk havn. Color Line tilbyr både hygge- og rene transportreiser. Kundegrunnlaget 

består i stor grad av familier med barn og ungdom inkludert. Det bør være et viktig 

anliggende å beskytte barn og unge mot pengespill. 

En annen gruppe som er gjengangere på Color Lines skip er yrkessjåfører. Blant andre Akan 

viser i en rapport fra 2009 at yrkessjåfører utgjør en risikogruppe for utvikling av 

spilleproblemer. Andel yrkessjøfører med pengespillproblemer er betydelig høyere enn hva 

den er i befolkningen for øvrig. Dette sammen med allmennpreventive hensyn, krever slik 

Norsk Forening for Spillproblematikk ser det, at det bør være en restriktiv praksis når det 

gjelder pengespilltilbudet om bord på skip.  

Pengespill på skip har høy risiko for at sårbare spillere utvikler problematisk 

spilleatferd og bør reguleres strengt 

Det er, som kjent, gjort et oppryddingsarbeid i forhold til pengespillautomater på land i 

Norge. Vi kan ikke se noen grunn til at regler tilsvarende Norsk Tippings automater på land 

ikke skal være de samme på Color Lines skip.  



Vi viser videre til opplysninger i høringsbrevet om at GAM-GaRD konkluderer med at 

pengespill på skip i trafikk mellom norsk og utenlandsk havn har høy risiko for at sårbare 

spillere utvikler problematisk spilleatferd. Det i seg selv er utvilsomt en viktig grunn for å 

rydde opp også i automattilbudet på skip og innføre regler som beskytter spillerne og deres 

familier. Disse reguleringene bør, slik vi ser det, være strengere enn det som kommer fram i 

endringsforslaget som foreligger fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. Pengespill på skip bør være 

registrert og ha tapsgrenser som er lavere enn Norsk Tippings totalgrense. 

Bør være 18 års aldersgrense for å komme inn i spillelokalet på skip 

Vi støtter at lotterivirksomheten må foregå i eget lokale, og at aldersgrensa for å spille skal 

være 18 år. Vi ønsker videre at denne aldersgrensen også skal gjelde for inngang i spille-

lokalet. Vi kan ikke se noen grunner for at barn og unge skal oppholde seg i lokale som kun er 

etablert for pengespill.  

Vi vet fra klinisk praksis av mange av våre pasienter har vært med foreldre i lokaler for å 

spille pengespill og at de der ble fasinert av hva de fikk se og oppleve. Å være med foreldre 

som spilte pengespill var for dem et stimulerende møte med spillverdenen, noe som senere i 

livet skulle få katastrofale følger. Det er støtte i forskning for at barn som eksponeres for 

foreldres-, eller andre voksnes pengespill er mer utsatt for å utvikle problemspill selv. 

Betalingsmiddel 

Det er vårt syn at det både er fordeler og ulemper med tickets som betalingsmiddel. Vi ser at 

en risiko med å bruke tickets kan være at spillerne mister av syne opplevelsen at de spiller 

med reelle penger og spiller for mer enn de har råd til å tape.  

Utestengning 

Vi støtter forslaget om at spillere kan be om å bli utestengt fra spillelokalene. Opplysninger 

om dette, samt den praktiske gjennomføringen må gjøres lettest mulig tilgjengelig. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Ingjerd Meen Lorvik 

Leder Norsk Forening for Spillproblematikk 
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