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HØRINGSUTTALELSE - ENDRINGER I FORSKRIFTER VEDRØRENDE DRIFT AV
GEVINSTAUTOMATER

Norges Fotballforbund (NFF) avgir med dette følgende uttalelse:

NFF har ved gjentatte anledninger uttrykt sterk støtte til Stortingets vedtak om at Norsk Tipping

skal ha enerett til drift av gevinstautomater. Dette ikke minst begrunnet i kontrollert drift av dette

spillesegmentet for slik å begrense uheldige skadevirkninger. Norsk Tipping har i nærmere 60 år

vært redskapet for statens spillepolitikk, og NFF ønsker aktivt å støtte opp om Norsk Tipping sin

posisjon fremover.

Etter vårt skjønn har Norsk Tipping i liten grad hatt anledning til å følge med i utviklingen i

spillmarkedet. Bortsett fra omgjøringen av pengelotteriet til Joker på nittitallet har det i de 10 siste

år skjedd svært lite utvikling i Norsk Tippings spill. I samme periode har utviklingen hos

utenlandske konkurrenter vært omfattende. Dette er etter vår mening hovedgrunnen til at Norsk

Tipping beklageligvis taper markedsandeler.

Norsk Tippings virksomhet som viktigste finansieringskilde for norsk kultur og idrett, er av

avgjørende betydning for disse aktivitetene. Dersom den negative utviklingen av Norsk Tippings

omsetning vi nå ser skulle fortsette, vil det kunne få store konsekvenser for det frivillige arbeidet

utført innenfor idrett- og kulturområdet.

NFF vil derfor henstille til Departementet om å legge til rette for snarlig igangsetting av

utviklingstiltak i Norsk Tipping slik at konkurransen fra utenlandske aktører kan møtes. Norsk

Tipping har både kompetanse og kapasitet til videreutvikling av spillproduktene, og NFF vil gjerne

støtte Norsk Tipping i arbeidet med å utvikle og drifte konkurransedyktige spillprodukter i møte

med den økende internasjonale konkurransen. Vi tror dette er den eneste farbare veien i kampen
for å beskytte det norske spillmonopolet og den svært vel fungerende ordningen med finansiering

av de omfattende frivillige aktiviteter i norsk kultur og idrett fra det nasjonale spillmarked.
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Idrettsarrangementer i regi av NFF er både de mest besøkte og de mest spilte arrangementer i norsk

idrett. Vi vil gjerne få anledning til å samarbeide med Norsk Tipping for å bringe spillet inn på

idrettsarenaen hvor PC for spill på internett ikke er tilgjengelig, og på denne måten gjøre spill på

Norsk Tipping mer attraktivt og lettere tilgjengelig enn spill hos utenlandske spillselskaper.

Når det gjelder de foreslåtte tiltakene i høringen for å begrense skadevirkningene av dagens

automatdrift, vil disse bare i begrenset grad gi effekt og er neppe å anse som en løsning på selve

problemet.

I dag er hovedproblemet aggressive spill (ofte med bonusspill) og manglende muligheter til å

kontrollere og endre disse spillene. Andre utfordringer er overholdelse av aldersgrense,

tilgjengeligheten og rask spillefrekvens. Alt dette er forhold som bør reguleres langt strammere i

framtiden, men som er vanskeligere i et marked med uttallige private aktører.

De foreslåtte tiltakene anses fra NFFs side som positive, men dessverre kun med begrenset effekt.
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