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HØRINGSSVAR – forslag til endring i forskrift om forbud mot betalingsformidling for 

pengespill uten norsk tillatelse 

Vi viser til høringsbrev fra Lotteri- og stiftelsestilsynet, datert 20.04.18 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.  

Vi støtter Lotteritilsynets forslag om et generelt forbud om at foretak som yter 

betalingstjenester i Norge skal stanse alle betalingstransaksjoner som er knyttet til pengespill 

som ikke har tillatelse i Norge. Dette er inkludert at Lotteritilsynet har hjemmel til å vedta å 

avvise betalingstransaksjoner til og fra foretak som gjennomfører betaling på vegne av 

spillselskap. Vi støtter videre at banker og andre foretak som yter betalinger i denne 

sammenheng har opplysningsplikt til Lotteritilsynet. 

Norsk Forening for Spillpolitikk støtter denne innskjerpingen av regelverket og de gode 

intensjonene som ligger i endringsforslaget. Vi ser det som viktig at bankene får mer et mer 

selvstendig ansvar for oppfølging av dette og tror at slike tiltak vil kunne ha forebyggende 

effekt i forhold til problemspill med tilhørende økonomiske, sosiale og familiemessige 

negative konsekvenser. Fra klinisk praksis meldes det at bankene nå er mer oppmerksom på at 

pengespill kan være årsak til folks betalingsproblemer. Vi antar at et betalingsforbud vil 

påvirke folks tilgjengelighet til utenlandske ulovlige spillselskap og at dette igjen vil påvirke 

at totalantallet som spiller på disse vil gå ned. Vi antar at å vanskeliggjøre tilgjengelighet vil 

resultere i en lavere grad av nyrekruttering og også dempe problemspill. 

Det er et forstemmende å lese Lotteritilsynets beskrivelse av hvordan utenlandske 

pengespillselskap og betalingsformidlere har snodd seg for å omgå Lotteritilsynets tidligere 

vedtak på bestemte kontonummer. Det er underlig at pengespillselskap med tidligere gjentatte 



tillitsbrudd og en slik uryddig og usolidarisk praksis ser det som bare et tidsspørsmål når de 

skal få lisens og full tillit til å selge pengespillene sine i Norge. 

Det er vår vurdering at forskriften gir tilstrekkelig informasjon om hva banker og andre 

foretak som yter betalingstjenester i Norge må gjøre for å oppfylle kravene i regelverket. For 

å sikre dette ytterligere, kunne muligens forskriftens §3.Anvendelsesområde allerede her og 

også så tidlig i teksten presisert at dette gjelder både banker og betalingsformidlere.  

  

 

Med vennlig hilsen                                                                                                               

Ingjerd Meen Lorvik                                                                                                                      

Leder Norsk Forening for Spillproblematik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post: NFSP v/leder Ingjerd Meen Lorvik, Breidablikkvn. 24, 3711 Skien.                            

Tlf.: 91571822. 

 



 

                                                                                                                 

 

 

 

 


