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PRØVEPROSJEKTER FOR PENGESPILL PÅ INTERNETT OG ANDRE
ELEKTRONISKE KANALER

Høringsuttalelse fra Østnorsk kompetansesenter.

Lotteritilsynets oversikt over pengespill viser en sterk økning spesielt på spill som foregår via
internett. Hjelpelinjen registrerer at stadig flere som søker hjelp, rapporterer om problemer
forbundet med internettspill. Den samme tendensen registreres i våre naboland, Sverige og
Danmark.

Tilgjengeligheten til spill ble ytterligere øket da myndighetene ga tillatelse til prøveprosjekt
med norske spill via internett. Vi tror at  mange via spill på norske internett-sider er rekruttert
til spill på internasjonale nettsteder.  De som spiller mye har oppdaget at det er mer å hente på
utenlandske spill som ikke er pålagt å levere andel av overskuddet til gode formål. Deres
solidaritet til norske spill er liten,  hvilket gjør at de spiller der de ser muligheten for den
største gevinsten.

Østnorsk kompetansesenter støtter forslaget om å stanse prøveprosjektene til Norskespill og
SMS.jackpot. Vår argumentasjon om faren for introduksjon til utenlandske spill gjelder også
for Norsk Tipping og Norsk Rikstoto. Den store økningen av spill over internett i tillegg til
økning av andre typer spill gjør at vi generelt er skeptiske til å legge til rette for ytterligere
økning av pengespill med påfølgende økning av problemer.

Østnorsk kompetansesenter ønsker at myndighetene arbeider for begrensning av pengespill og
ikke legger til rette for nye spillformer. Det må arbeides for å få til internasjonale avtaler for å
sikre at befolkningen i minst mulig grad påføres skade. Avtaler og reguleringer på dette
området er vanskelig å få i stand, men må være på plass før internettspill kan foregå i
noenlunde trygge former. Etter vår mening vil det være uansvarlig å tillate spill før disse
forutsetningene er på plass.
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