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Høring: FORDELING AV NORSK TIPPINGS OVERSKUDD ØREMERKET 

SAMFUNNSNYTTIG OG HUMANITÆRE ORGANISASJONER 

 

 

Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan ønsker å gi en generell kommentar til fordelingen av Norsk Tippings 

overskudd, og vil påpeke momenter som er viktig å ta hensyn til for å beholde spillmonopolet i Norge.  

 

Vi ser med bekymring på Norsk Tippings mottakere som krever stadig mer penger, på de 

utlandsbaserte internettselskapene som kjører et hardt markedsføringspress mot norsk publikum og 

hvordan Norsk Tipping forsøker å ta opp konkurransen med disse ved å selv bli mer aggressive og 

starte opp med eget nettkasino.   

 

Vi forstår behovet for å forberede seg på fremtidig utvikling, men reagerer på at et statlig monopol 

med mandat for å beskytte folkehelsen ruster seg opp til en ny konkurransesituasjon.  Dette gir klare 

signaler om at inntektene og eksistensen av selskapet er viktigere enn mandatet. Samtidig svekker jo 

dette monopolets situasjon i forhold til EF-retten. 

 

Vi har god erfaring med å jobbe opp mot Vinmonopolet, og opplever at deres mandat for å beskytte 

folkehelsen alltid er sentralt, blant annet ved at dette ansvaret ligger i ledergruppen. Hos Norsk 

Tipping er dette ansvaret plassert på rådgivernivå.   

 

Erfaringer fra Sverige – som nå melder at de legger ned monopolordningen på nett – er at 

spillmonopolets nettkasinoer heller rekrutterer spillere til konkurrentene enn å hindre dem fra å starte 

der. Totalsummen av spill øker.  

 

Våre forslag til å beskytte dagens monopol og prioritere folkehelsen foran profitt er:  

 

1. Ikke starte opp med kasinospill på nett 
2. Forsøke å stoppe TV-reklame for utenlandske nettspill på norske kanaler via samme to-stegs 

modell som regjeringen skisserer for alkoholreklame 
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