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ENDRINGER  I FORSKRIFTER  VEDRØRENDE  DRIFT AV GEVINSTAUTOMATER

Høringsuttalelse fra Østnorsk kompetansesenter

Østnorsk kompetansesenter beklager at departementet finner det nødvendig å
videreføre driften av dagens automater. Det er mange berørte av spilleavhengighet
som hadde håpet at Regjeringens vedtak fra 2003 skulle gjennomføres med full
virkning fra 1.januar 2006. Når det ikke skjer vil flere tragedier forbundet med spill på
automater fortsatt inntreffe.

Vi forstår at Departementet kommer i en vanskelig situasjon når overnasjonale krefter
griper inn, slik tilfelle er i denne saken. Når man velger å gi fortsatt
oppstillingstillatelse foreløpig frem til 31.12.06 mener vi at det er viktig å foreta
endringer som kan bidra til skadereduksjon og som enkelt lar seg gjennomføre. Vi
støtter derfor forslaget om å forby bruk av sedler på automatene.

En studie fra Queensland, Australia (2004) belyser 3 forhold som kan ha betydning
for å redusere utvikling av avhengighet til spilleautomater:

1. Forbud mot seddelbruk
2. Reduksjon av hastighet og maks innsats
3. Avbrudd i spill

Befolkningsundersøkelsen til SIRUS 2002 viser at spilleproblemer forekommer i
større grad blant de som spiller med sedler enn de som ikke legger sedler på
automatene. Det er grunn til å tro at endringen vil ha virkning på de som allerede har
et problematisk forhold til spill på automater.

Vi stiller  oss uforstående til at endringen foreslås med virkning fra 1.juni og at den
fysiske  blokkeringen skal skje først I.august. Hvem skal påse at sedler ikke legges
på i mellomtiden?

Med vennlig  "isen

inn Gyllstrøm
Spesialkonsulent

Østnorsk kompetansesenter Telefon 62 58 15 68
rus . avhengighet  Telefax  62 58 15 69
Sykehuset Innlandet HF Sanderud ,  Pb. 68 , 2312 OTTESTAD  E.post:  kompetansesenteret@sykehuset-innlandet.no


