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HØRINGSSVAR – Forslag om poker-NM og private pokerlag 

 

Vi viser til høringsbrev av 03.06.14 med anmodning om uttalelse fra Norsk Forening for 

Spillproblematikk vedrørende forslag om endringer i forskrift 24.februar 1995 nr. 185 til lov 

om lotterier m.v. slik at det skal kunne gis tillatelse til avholdelse av poker-NM i Norge samt 

endringer i lov 24.februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v. slik at private pokerlag skal kunne 

avholdes uten tillatelse, samt endringer i forskrift 21.desember 2000 nr.1366 om 

Lotteritilsynet og lotteriregisteret m.m. med beløps- og deltakergrenser for slike former for 

poker. 

 

Norsk Forening for Spillproblematikk ønsker ikke innføring av flere pengespill i Norge. Vi er 

derfor motstandere av innføring av poker-NM og legalisering av private pokerlag. Dette både 

ut fra et folkehelseperspektiv, et solidaritetsperspektiv og for å sikre barn og unges 

oppvekstmiljø og beskytte dem mot pengespillverdenen. Det er, slik vi ser det, ikke tjenlig for 

den norske befolkning at spill blir en enda større del av dagliglivet. Pengespill er for de aller 

fleste et gedigent tapsprosjekt.  

 

Vi er videre av den oppfatning at vi allerede har for mange pengespill i Norge. 

Befolkningsundersøkelser har vist at folk totalt sett har en viss skepsis til pengespill. Vi 

ønsker å peke på at myndighetene i Norge tidligere har sett med bekymring på utviklingen av 

problemspill og spilleavhengighet og gjort virksomme, regulative tiltak for å få problemene 

under kontroll og på et nivå som er håndterbart. Problemspill og spilleavhengighet berører 

ikke bare spilleren selv, men også hele familien og arbeidsplassen. Samlet dreier dette seg om 

svært mange mennesker. 

 

Lotteritilsynets siste befolkningsundersøkelse om omfanget av penge- og dataspillproblemer i 

Norge viser at det er 22 000 problemspillere, 89 000 moderate risikospillere og 289 000 

lavrisikospillere. Sammenlagt viser tallene altså at det er 400 000 personer som på et eller 

annet nivå spiller på en problemfylt måte. I tillegg kommer familiemedlemmer, kolleger og 

ledere som også berøres. Vi ser også en økning av pårørende som kontakter Hjelpelinjen for 

spilleavhengige, og Akan rapporterer om en økning i henvendelser om spilleavhengighet fra 

arbeidslivet. 

 

Samtaler om poker ligger nest høyest på Hjelpelinjens statistikk over de spill som oftest 

nevnes. Poker har et stort potensiale for utvikling av problemspill. Et NM i poker med 

landsdekkende regionale kvalifiseringsturneringer og legalisering av private pokerlag kan 

ikke ses på som annet enn et frislipp av poker. Som anført i høringsnotatet kan et NM gi 



grunnlag for åpning av andre turneringer senere. De regionale kvalifiseringsturneringene som 

planlegges vil fungere som rekruterings- og treningsarena for pokerspillere. Norsk Forening 

for Spillproblematikk ser med bekymring på en slik utvikling og vil advare sterkt mot å 

initiere den ved å tillate avholdelse av poker-NM og private pokerlag. 

 

Innføring av poker NM og private pokerlag vil ventelig medføre både omfattende medie-

oppslag og også reklame i tv-kanaler. Et av hovedfunnene i Lotteritilsynets 

befolkningsundersøkelse var at de med pengespillproblemer føler seg påvirket av reklame og 

spiller med høyere innsats etter å ha vært eksponert for denne. Også fra den svenske forskeren 

Per Binde pekes det på at reklamen forverrer spilleproblem. Han viser til at oppslag i tv 

påvirker mest og at reklame for pengespill gir impulser til å spille.  

 

Høringsnotatet viser til at poker er et spill som etter gjeldende rett ikke er tillatt i Norge men 

at spillet likevel har en betydelig utbredelse, og at det er flere tusen nordmenn som deltar i 

dagens poker-NM som avholdes i utlandet. Vi kan ikke se at det er et godt argument for å 

tillate poker-NM at siden et pengespill som ikke er tillatt av skadereduksjonshensyn likevel 

foregår må vi få det inn i ordnede former. Som tidligere nevnt er poker et spill med stort 

potensiale for problemspill og avhengighetsutvikling. At det er forbudt har hatt en 

beskyttende funksjon for befolkningen på lik linje med restriksjoner i forhold til andre 

skadelige produkter som alkohol og tobakk. Det er vår holdning at man må se poker i et 

folkehelseperspektiv og at det bør fortsette å være forbudt. 

 

Norsk Forening for Spillproblematikk vil advare Kulturdepartementet mot å endre lov 24. 

februar 1995 nr.11 om lotterier m.v. slik at private pokerlag skal kunne avholdes uten 

tillatelse. Som før nevnt ønsker vi ikke flere tillatte pengespill i Norge. Vi ønsker ikke en 

utvikling hvor det stimuleres til private pokerlag slik at poker blir en større del av dagliglivet 

og i større grad enn tidligere berører barn og unges oppvekstvilkår. Den svenske forskeren 

Frida Frøberg har i sine funn pekt på at barn som vokser opp i hjem med stort fokus på 

pengespill og der foreldrene spiller mye pengespill har større sannsynlighet enn andre barn for 

å utvikle problemer i forhold til pengespill selv. 

 

Det er vår oppfatning at forslagene som omtales i høringsbrevet vil føre til en bekymringsfull 

utvikling i Norge hva problemspill og utvikling av spilleavhengighet angår.  Dette med 

påfølgende konsekvenser for familier og arbeidsplass. Et NM i poker vil få en sterk 

signaleffekt om at denne typen pengespill er en ønskelig og legitim aktivitet som vi frykter 

etter hvert kan bidra til et skifte i holdningene i befolkningen. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Ingjerd Meen Lorvik 

Leder Norsk Forening for Spillproblematikk 
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