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Rapport om konsekvenser av å stoppe pengespillreklame – Akan 
kompetansesenters høringssvar  

Vi viser til pressemelding fra Regjeringen datert 14.08.2019 – Rapport om konsekvenser av å 

stoppe pengespillreklame.  

Vår oppfatning er at regjeringens forslag til endring i kringkastingsloven, slik at reklame for 

utelandskie pengespillselskap i praksis vil bli fjernet fra norske TV-skjermer, er et godt og 

viktig tiltak. Vi støtter derfor kultur- og likestillingsministerens uttalelse om at tilrettelegging for 

norsk innhold og TV-produksjon må løses med andre virkemidler enn å tillate 

pengespillreklame, og at hensynet til de som sliter med pengespillproblemer må veie tyngst.  

Dette begrunner vi med følgende:  

• De mest sårbare spillerne blir mest påvirket av reklame1 

• Pengespill er ingen ordinær vare. Å stoppe reklame for pengespill handler om noe langt større 

enn inntekter for TV-produksjonsselskaper, frie markedskrefter og individets frihet. Det handler 

om hensynet til de mest risikoutsatte av oss og deres pårørende 

• Tiltak for å redusere antall med pengespillproblemer er riktig og viktig. I Norge har vi minimum 

122.000 risiko- eller problemspillere2. Når vi i tillegg vet at de fleste har 3-4 pårørende, betyr det 

at minimum en halv million av oss er berørt av pengespillproblemer. Pårørendeperspektivet er 

godt dokumentert. Vi har solide funn på at det å være pårørende også påvirker livskvalitet og 

arbeidsutførelse  

• Pengespillproblemer er også en utfordring for arbeidslivet knyttet både til sikkerhet, kriminalitet, 

omdømme og generell arbeidsevne. Vi erfarer at man ikke trenger å ha en pengespillavhengighet 

for å spille på en måte så det går utover jobb. Vi mottar jevnlig henvendelser fra ledere og 

kolleger som er bekymret for medarbeidere/kolleger, og som ber om råd og veiledning i 

håndtering av pengespillproblematikk. Vi erfarer også at interessen for temaet er relativt stor på 

norske arbeidsplasser 

 
1 Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge 2015 (UiB 2016) 
2 Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge 2015 (UiB 2016) 
 


