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Hei. 
Morten Bakke, 1987 og spill engasjert 
 
Jeg stiller meg ikke bare undrende, men svært kritisk til utkastet til ny lov om pengespill som ble 
offentliggjort nylig.  
Regjeringen/pengespillutkast 
 
Et av de mest overraskende konklusjonene dere har lagt frem er at loot-boxer ikke gir noen form for 
verdi. Det er pga dere fokuserer utelukkende at verdi betyr penger og at man ikke uten 3. parter 
kan hente ut penger fra gamblingen. Men verdi er en subjektiv vurdering. For en etablert voksen 
spill engasjert med kontroll over sin egen økonomi og normalt modent sosial omgangskrets er penger 
et opplagt skille, men for yngre uerfarne spill engasjerte er verdi noe helt annet.  
 
Det foregår bl.a idag aktiv sammenligning i de yngre gruppene hvor man blir utsatt for mobbing 
dersom man ikke har riktig skin i f.eks Fortnite eller riktig fotballprofil i f.eks FIFA FUT. En 10-åring har 
ikke samme kritisk sans til å se at verdien han gambler om ikke nødvendigvis har en fysisk verdi. 
For en 10-åring er veien mellom det nyeste skinnet og lootboxer kun en popularitetskonkurranse 
som spillselskaper vet å utnytte.  
 
Dere legger dere i forsvar om at en regulering av lootboxer ikke er gjennomført av andre land og at 
det derfor kan forsvares at regulering kun vil skade norske spillutviklere og spillere. Jeg mener dette 
er en totalt feil og samtidig forhastet konklusjon. For det første har Belgia (som nevnt i utkastet) lagt 
inn forbud og Storbritannia nettopp kunngjorde en total stans på lootboxer som ventes å tre i kraft. 
Lootbox UK For det andre er det å tørre å gå i forkant av en tydelig utnyttende spillbransje.  
 
Ettersom det som ønskes er krav til spillbransjen om å ta vare på de yngre og at det i det aller minste 
ønskes en økning i aldersgrense på samtlige spill som praktiserer med verdispill (lootboxer) til 18år 
og en merking at spillet inneholder mikrotransakjsoner eller lootboxer på ALLE typer spill som selges i 
Norge, digitalt eller fysisk.  
 
Synes at dere ikke har gjort en grundig nok jobb i utkastet deres. Også dypt skuffet at dere mangler 
nok integritet til å ta et tøft nok oppgjør med en syk spillbransje som utnytter teknologi hullet 
mellom spill økonomi og dagens lov samt kunnskapen til lovsettere.  
 
Morten. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/0d6d60e513824b5cabfe85804035bd56/horingsnotat---utkast-til-ny-lov-om-pengespill---horing-29.-juni-2020.pdf?fbclid=IwAR3iqRNI2rEEI1xc9Wwn1WRbYqmvANeDWn4EkDIeGvIcJ1RXCJqPq-SkYuA
https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/lords-select/gambling-committee/news-parliament-2019/lords-gambling-report-published/

