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Høringsuttalelse om endring av forskrift vedrørende drift av gevinstautomater
Vi viser til deres høringsbrev av 22. februar 2006.
Landsorganisasjonen mot Spilleavhengighet (LOS) ønsker med dette å uttrykke sin støtte til

departementets forslag om å forby bruk av sedler som betaling ved spill på gevinstautomater,
samt at gevinstautomater ikke kan stå i lokaler med vekslingsautomat.
LOS er svært bekymret over de problemene som følger av spill på automater, ikke bare for

spillerne selv, men også for deres pårørende. Undersøkelsen fra MMI1 viser at 71.000
mennesker har et problematisk forhold til pengespill, og ytterligere 133.000 befinner seg i
faresonen. Spill på gevinstautomater regnes som mest avhengighetsdannende. Dette kan beste
illustreres med følgende sammenligning med alkohol: Lotto kan plasseres i samme gruppe
som lettøl, og gevinstautomater i samme gruppe som 96 % brennevin. Sistnevnte er som alle
vet - ulovlig. MMI-undersøkelsen viser videre at 9 av 10 kroner som blir lagt automatene

kommer fra mennesker som har et problematisk forhold til pengespill.
LOS mener prinsipielt at gevinstautomater må forbys snarest. Vi tror og mener at det er

den eneste gode løsningen for de spilleavhengige og deres pårørende. Det hevdes at mange av
de som er spilleavhengige vil begynne å spille på nettet om gevinstautomatene fjernes. Dette
er en påstand vi tar sterkt avstand fra.
Landsorganisasjonen mot Spilleavhengighet foreslår derfor at:
• Dagens automatdrift stanses 1. juni 2006 og fryses ut året. Resultatet av den vedtatte
Pengespilloven av 2003 tilsa at inntektsgrunnlaget skulle ned på samme nivå som det
var i 2001. Det nivået inntreffer ca 1. juni d.å. (Det har skjedd en fordobling på 5 år!).
Alle endringene som storting og regjering har vedtatt, har vært for å lette plagene til de
avhengige. Men ingenting har skjedd. Alle vedtakene har kommet entreprenørene og
formålene til gode. Eventuelt må forskriften være effektiv fra 1. juni. Det er heller
tvilsomt at automatbransjen trenger 2 måneder på å stenge seddelinntakene. Da det
kom nye 200-seddler i perioden 2001-2002, tok det ikke mange uker for bransjen å
bytte samtlige seddelinntak i hele Norge. Nå er det snakk om klippe noen ledninger.
• Aldersbestemmelsen på 18 år må håndheves strengere, og kontrollen styrkes
betraktelig. Kontrollavdelingen til Lotteritilsynet har nesten blitt nedlagt, i påvente av
et planlagt monopol.
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Dagens fordelingsnøkkel må endres fra 40-40-20 til 80-10-10. Det er helt uakseptabelt

at dagens automater og folks avhengighet til de, skal berike noen få private
•

interessenters lommebøker.
Dagens § 32 må forsterkes og tydeliggjøres. Lotteritilsynet og departementet tolker § 3
dit hen at taket at 10 kroner pr spill ikke gjelder for bonusspill. Majoriteten av dagens
automater tillater spill med innsats helt opp til 200 kroner trykket. Videre må det

innføres begrensninger i maksimal innsats per spilleomgang, fra 10 kroner til 1 krone,
samt at maksimal gevinst kan være 200,- kroner mot 2.000,- kroner i dag.

Automatbransjen liker å kalle seg "representanter for underholdningsindustrien".
Spillene er vel like underholdende om de bare koster kr. 1,00.
•

Forskrift om oppstillingstillatelser for gevinstautomater bør endres til å forby
oppstilling på steder det skjenkes alkohol. NOVA rapporten i 20033 pekte på dette
som et mulig effektivt virkemiddel for å begrense tilgjengeligheten. I samtaler med

våre medlemmer, er det nettopp der spilleavhengige har sine sprekker.
•

Behandling av spilleavhengighet, på linje med annen rusbehandling, må gjøres lettere
tilgjengelig. Mange avhengige kvier seg mot å fortelle om problemene sine til

fastlegen sin, og får da heller ikke tilbud om eller henvisning til spesialist. Dagens
regler som sier at avhengighetsbehandling er en del av spesialisttjenesten er for
stivbente. Det at det er to måneders ventetid å i det hele tatt å få et førstegangsmøte

med ruspoliklinikkene er ikke akseptabelt.
•

Myndighetene må straks sikre flere behandlingsplasser for de som er spilleavhengige.
Vi har notert med glede at et døgntilbud vil bli opprettet i Skien medio 2007, men

mener at dette ikke er raskt nok.
Det hersker ingen tvil om at inntektene fra gevinstautomater går inn i viktig humanitært
arbeid. Ved siden av viktig humanitær innsats i inn- og utland er inntektene med på å bidra til
driften av små og store idrettslag, samt sørge for at fritidsaktiviteter for barn og unge kan

realiseres. LOS mener allikevel at hensynet til den stadige voksende gruppen med
spilleavhengige må veie tyngst. LOS mener derfor at nettopp staten bør bidra til en
overgangsløsning for de organisasjonene som har utviklet et sterkt avhengighetsforhold til

inntekter fra gevinstautomater. Dette er nødvendig for å hindre at gode sosiale tiltak må
avvikles, uten mulighet for å tilpasse dem til en ny inntektsvirkelighet. Vi vil også minne

departementet at det er faktisk bare ca 1/3 av norske organisasjoner som mottar penger fra
gevinstautomater.
Med vennlig hilsen
LOS - Landsorganisasjonen

mot Spilleavhengighet

n-Erik Bjørnstad
eder

1 MMI rapport 2005: "Undersøkelser om pengespill - Spillevaner og spilleproblem i befolkningen "av Håkon
Kavli og Wenche Berntsen
2 Forskrift 2000-09-22-960: Forskrift om oppstillingstillatelser for gevinstautomater og underholdningsautomater
3 Nova rapport 1/03: "Underholdning med bismak - Ungdom og pengespill" av Ingeborg Rossow og Marianne
Hansen
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