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Høringssvar – utredning av konsekvenser ved en mulig 
lisensordning for pengespill 

Kulturdepartementet sendte på høring 8. juli 2015 to rapporter som analyserer konsekvensene 
ved en mulig lisensordning for pengespill, og ExtraStiftelsen takker for denne muligheten til å gi 
departementet innspill. ExtraStiftelsen er kritisk til å gjøre grep som utfordrer den norske 
enerettsmodellen. 

SPILLAVHENGIGHET 

Flere sprikende anslag på størrelsen på det uregulerte spillmarkedet, gjør det vanskelig å si noe 
sikkert om konsekvensene av en lisensiering. Rambøll-rapporten anser det likevel som lite 
sannsynlig at noen spillaktør vil se det norske samfunnet som attraktivt, gitt at de blir underlagt 
det samme ansvarlighetsregimet som Norsk Tipping opererer med. ExtraStiftelsen mener at 
bekjempelsen av spilleavhengighet ikke må svekkes, og er derfor kritisk til å lempe på 
ansvarlighetsregimet, selv om dette kan innebære større spilleinntekter. 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

I tillegg innebærer lisensiering utrygghet knyttet til pengestrømmen. I de skisserte 
lisensordningene vil pengestrømmen i større grad kanaliseres gjennom skatter og statsbudsjettet, 
og ikke nødvendigvis være øremerket frivillighetens formål, slik pengespilloven sørger for i dag. 
ExtraStiftelsen mener at dette innebærer en større risiko for finansieringen av helse- og 
rehabiliteringsformål i frivilligheten. 

IP-SPERRING INGEN LØSNING 

ExtraStiftelsen opplever ikke at blokkering av nettsider kan være en varig løsning på problemet 
med den uregulerte delen av spillmarkedet. Det er en metode som fungerer dårlig, har opplagte 
svakheter og i tillegg påvirker internett negativt, både teknisk og praktisk.   
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-kun ekspedert elektronisk- 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---utredning-av-konsekvenser-ved-en-mulig-lisensordning-for-pengespill/id2425976/
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ÅPENHET GIR TILLIT 

ExtraStiftelsen er tilhenger av den norske enerettsmodellen, både av etiske og økonomiske 
hensyn. For at enerettsmodellen skal ha oppslutning og tillit i befolkningen, fordres imidlertid en 
større åpenhet rundt Norsk Tippings forvaltning av spilleinntektene. ExtraStiftelsen ser også at 
Norsk Tipping har et uutnyttet potensial innen spillutvikling: skal Norsk Tipping, og dermed 
enerettsmodellen, ta markedsandeler fra de uregulerte spillaktørene, må konkurransekraften bli 
sterkere. Norsk Tipping må derfor ha vilkår som sikrer en mulighet til å møte konkurransen med 
likeverdige vilkår for sin virksomhet. 
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