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Høringssvar – Endring i regelverket for Poker NM og private pokerlag
Vi viser til Lotteri- og stiftelsestilsynets høringsbrev av 16.11.20. Norsk Forening for
Spillproblematikk (NFSP) er en frittstående interesseforening innen feltet penge- og dataspill.
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.
Det er vårt synspunkt at vi ikke ønsker en alminneliggjøring av poker eller en
opplæringsarena for poker som vi ser at lokale turneringer og Poker-NM kan bidra til. Vi
ønsker heller ikke at verken Poker-NM eller private pokerlag skal gjøres mer attraktivt, for
eksempel gjennom å øke antall deltakere eller legge til rette for økt innsats. Vi er særlig
opptatt av å beskytte unge fra pengespill, forebygge og begrense skader fra pengespill for alle
aldersgrupper, og at pengespilltilbudet skal foregå i trygge og ansvarlige rammer.
Pokerspill i det private hjem:
I dag er grensen for antall deltakere i private pokerlag 10 personer. Det er NFSPs synspunkt at
den foreslåtte grensen på 20 deltakere er for høy. Ved å tillate å doble antall deltakere, vil
dette krysse grensen for det som må anses som profesjonell virksomhet, både i omfang og
premiepott. Avgrensingen som tilsynet peker på, nemlig at det skal skje i private hjem, vil
etter vårt syn gjøre at grensen bør holdes på dagens nivå med 10 deltakere. Med å
opprettholde dette deltakerantallet, vil omfanget holdes på et nivå der det understrekes at det
sosiale aspektet er viktigst. NFSP støtter ikke forslaget om å tillate 20 spillere i private
pokerlag.
NM i turneringspoker:
NFSP har i tidligere høringssvar uttrykt motstand mot 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. Vi pekte på at
det ikke var tjenlig for den norske befolkning at spill skulle bli en enda større del av
dagliglivet.
Vi pekte på det uheldige i en utvikling hvor det ble stimuleres til private pokerlag og med det
gjøre poker til en større del av dagliglivet, med fare for å berøre barn og unges oppvekst.
Forslag om å endre tillatelsesperioden fra tre til fem år: Siden poker nå imidlertid er
tillatt, støtter NFSP forslaget om å øke lengden på tillatelsen til å arrangere NM i
turneringspoker fra tre til fem år. Det er vårt synspunkt at Lotteritilsynets argumenter er gode,
dette med vekt på mer effektivt tilsyn, færre søknadsrunder og mindre
administrasjonskostnader.
Forslag om å endre dagens innskuddsgrense til tapsgrense: NFSP støtter at man
harmoniserer regelverket på tvers av ulike pengespill, og innfører en tapsgrense. Vi synes
imidlertid at tapsgrensen i Poker NM er satt for høyt. Vi støtter på samme tid en regulering av
regionale mesterskap og at det her gjøres en halvering av tapsgrensen fra NM. Vi foreslår at
tapsgrensene nedskaleres til hhv 5000 i Poker NM og 2500 i regionale
kvalifiseringsturneringer.
Tillate nye innskudd i samme turnering: NFSP støtter ikke dette forslaget. Vi ønsker ikke å
øke attraktiviteten til Poker-NM, slik vi ser er begrunnelsen for forslaget. Vi merker oss at
også Lotteritilsynet ser at forslaget vil øke risikoen i spillet Dette mener vi er grunn nok til å
si nei til å åpne for «re-buy» eller «re-entry
NFSP pekte i sitt høringssvar ved innføring av Poker NM på faren for at de regionale
kvalifiseringsturneringene ville fungere som rekruterings- og treningsarena for pokerspillere
og vi så da med bekymring på en utvikling hvor Poker NM ville øke sin attraktivitet og
tiltrekker seg flere spillere. Vi kan ikke støtte et forslag som nettopp har dette som intensjon.
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