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Høring: Endringer i forskrifter vedrørende drift av gevinstautomater

Det vises til høring angående endringer i forskrifter vedrørende drift av gevinstautomater
mottatt 8.3.06 med høringsfrist 28.04.06.
Barneombudet har gjennom flere høringer støttet Kultur-og kirkedepartementets forslag for å
bekjempe spilleavhengighet. Barneombudet er også opptatt av at 18 års grensen på
spilleautomater blir overholdt.

Så vidt vi kjenner til er det ikke foretatt noen grundig undersøkelse siden Feedback Research
& Consultings undersøkelse ble gjennomført på oppdrag fra Norsk Tipping i 1997, som viste
at de som er mest utsatt for fare for avhengighet er barn mellom 12- 16 år. Undersøkelsen
gjaldt spilleatferd blant 12 - 19 åringer. Den viste også at interessen for automatspill avtok
betraktelig etter fylte 18 år. Barneombudet er derfor glad for den aldersgrense som ble innført
i 2001.

Gevinstautomatene er etter lovgivningen ikke lov å spille på for unge under 18 år. I praksis
vet vi imidlertid at unge under 18 har tilgjengelighet til automater. Barneombudet støtter alle
tiltak for å forebygge spilleavhengighet og tiltak som gjør det mindre interessant å spille på
gevinstautomater. I utgangspunktet ser Barneombudet det som ønskelig at spilleautomater
fjernes helt fra markedet.

Selv om man ikke vet noe om i hvilken grad tiltaket vil ha noen funksjon, støtter
Barneombudet alikevel forslaget om å forby bruk av sedler på automatene som en midlertidig
løsning. Vi støtter også forslaget om å blokkere automatene for sedler fysisk. Videre støtter vi
forslaget om at vekslingsautomater og spilleautomater ikke skal være plassert på samme sted.

Subsidiært ønsker Barneombudet at det skal være 18-års grense på alle pengespill slik vi nå
har fått på gevinstautomater. Barneombudet har i tidligere høringer påpekt de negative
konsekvenser pengespill har på barn og unge.
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