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Vi vil påpeke at allerede i St.meld.nr. 2 (1990-91) ble det uttalt at "Veksten i den
samlede spillevirksomheten i samfunnet bør begrenses". Tross den politiske enigheten
om dette, er det siden skjedd en uønsket mangedobling av norsk pengespillomsetning.
Dette har vært konsekvensen av at myndighetene skritt for skritt har gitt etter for press
fra grupper som vil tjene penger på spillernes bekostning.

Norge står i dag fram som det fremste spillelandet i Europa. Dette er uheldig av
to grunner: For det første fordi spillene skaper tragedier for individer og familier. For
det annet fordi lavinntektsgrupper bruker langt større inntektsandel til spill, og utbredt
spill derfor øker de sosioøkonomiske forskjellene i Norge.

På denne bakgrunn er vår forening glade for at departementet i sitt høringsbrev
tar sikte på å stoppe liberaliseringen av pengespill. Internettspill har særskilte
faremomenter: Det har en ekstrem tilgjengelighet i tid og sted, det er av de ra spill
hvor spilleren ikke observeres av andre og spillet får lett et uvirkelig preg fordi en ikke
håndterer virkelige penger under spillet. Behandlingsstedene har merket et økende
antall henvendelser som gjelder internettspill.

Vi mener derfor det er riktig å ikke fornye tillatelsene til internettspillet til
Norske Spill og mobiltelefonspillet til SMS Jackpot.

På den annen side er vi ikke overbeviste om at det var riktig å gjøre tillatelsen
til Norsk Tippings og Rikstotos nettspill permanent. Hvis man mener at nettspill er
umulig å stoppe eller begrense, er avgjørelsen relativt lett å forstå. Imidlertid synes det
klart at dersom Norsk Tippings og Rikstotos formål skal bevares, det vil si at en
fortsatt skal skaffe betydelige overskudd til gode formål, vil de norske selskapene bli
utkonkurrert av utenlandske selskaper som kan by langt større gevinster. Norsk
Tipping har allerede økt gevinstandelen i noen spill for å konkurrere, men vil likevel
ikke bli konkurransedyktige så lenge formålene skal ha betydelige overskudd.

Intemettspill kan begrenses ved å pålegge kortselskapene å legge inn sperrer
mot nettgambling og å pålegge norske nettsteder å ikke bringe reklame for nettspill.
Forslag om dette har fått flertall i den amerikanske kongressen, selv om flertallet var
for lite til at det til nå er blitt gyldig lov.

For at et slikt forbud mot internettspill ikke skal stride mot EØS-reglene, betyr
dette trolig at en også må trekke tilbake tillatelsen til Norsk Tipping og Rikstoto. Tapet
dette kan medføre blir trolig lite i forhold til hva disse norske selskapene vil tape på en
håpløs konkurranse med kommersielle utenlandske gamblingfirmaer.
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