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Høringssvar – forslag til forskrift om forbud mot betalingsformidling for pengespill uten 
norsk tillatelse 
 
Vi viser til brev av 31.03.09 med anmodning om uttalelse vedrørende forslag til forskrift som 
nevnt ovenfor. Norsk Forening for Spillproblematikk ser positivt på departementets utkast til 
forskrift. Forskriften inneholder, så langt vi kan bedømme, en rekke fornuftige regulatoriske 
tiltak som en kan anta vil begrense virksomheten av pengespill som ikke har tillatelse i Norge. 
Vi ser dette både som en ivaretakelse av personer som er i en risikosone for å utvikle 
pengespillproblemer og deres familier. Norsk Forening for Spillproblematikk har ingen 
konkrete endringsforslag til utkastet. 
 
Vi har tidligere forstått det slik at den nye §11 i Lotteriloven som forbyr betalingsformidling 
for pengespill uten norsk tillatelse skulle gjelde fra 01.01.09. Vi stiller oss derfor undrende til 
at lovbestemmelsen likevel ikke har trådt i kraft, dette i påvente av forskriftsbestemmelsene. 
Når departementet nå konkretiserer tiltak gjennom forskriftsutkastet er det å håpe at den 
videre saksbehandlingen med vurdering av høringssvarene og merknadene her ikke vil ta for 
lang tid. 
 
Tall fra Hjelpelinjen og observasjoner i fagmiljøene viser at pengespill på Internett øker og 
med dette problemspillet. Norskspråkelige TV-selskaper reklamerer og rekrutterer daglig 
spillere inn til sine nettspill. Vi ser undrende på hvordan disse selskapene på norske kanaler 
får operere fritt og uhemmet. Når man står uten virkemidler mot denne massive reklamen er 
det viktig med andre og sterke virkemidler for å hindre utviklingen av problemspill. Norsk 
Forening for Spillproblematikk ser forbud mot betalingsformidling som det beste og mest 
omfattende tiltaket norske myndigheter kan gjøre i en slik sammenheng. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Ingjerd Meen Lorvik 
Leder, Norsk Forening for Spillproblematikk 


