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Høringsuttalelse om endring regelverket for gevinstautomater 
 
Vi viser til deres høringsbrev av 21. august 2006. 
 
Game-Over: fokus på spilleavhengighet ønsker med dette å uttrykke sin støtte 
til departementets forslag om å innføre nye begrensninger og føringer som kan 
redusere omfanget av problemer rundt spill på automater i større eller mindre 
grad. Hvert ledd av endringen vil bli kommentert. 
 
Game-Over 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.  
 
Game-Over 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. Vi noterte med glede at Statsråden har uttalt i pressen at 
dagens automatregime kun skal forlenges til 1. juli 2007. Dette er en dato vi ser 
frem til med stor glede. 

                                                
1 MMI rapport 2005: "Undersøkelser om pengespill - Spillevaner og spilleproblem i befolkningen "av Håkon 
Kavli og Wenche Berntsen 
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Departementets forslag til endringer av lotteriloven og 
oppstillingsforskriften: 
 
4.1 Påbudt stenging av gevinstautomater mellom kl. 24.00 og kl. 07.00 

Vi hadde helst sett at automatene ble stengt kl. 19.00 på kvelden. Mange 
spilleavhengige sier at de har problemer med å kunne handle mat i 
butikken, da disse ofte har automater. Om automatene hadde blitt stengt 
19.00 på kvelden, er det mulig for disse å handle mat og andre essensielle 
varer, uten å bli konfrontert av automater. 
 

4.2 Påbudt informasjonsmerking av gevinstautomater 
At automatene blir merket med objektiv og saklig informasjon er bra i det 
forebyggende arbeidet. Eks, ”Spiller du vedvarende, er du garantert til å 
tape”. 
 

4.3 Påbud om avslått lyd på gevinstautomater. 
Lyden er en viktig del av hele spilleopplevelsen. Ved å fjerne den, reduserer 
man noe av spilleappellen. Dette er også en endring det er enkelt og raskt å 
utføre. Mange automater har i dag redusert eller fjernet lyd da den har vært 
til sjenanse for betjeningen på oppstillingsplassen. 
 

4.4 Innføring av en sektoravgift til tiltak mot pengespillproblemer 
Da automatene er det spillet som generer fleste problemer, er det bare rett 
og rimelig at de også bidrar med midler i den forebyggende og viktige 
kampen mot spilleavhengighet. Vi hadde helst sett at den var proporsjonalt 
høyere enn hva Norsk Tipping bidrar med.  
 

4.5 Endring av overskuddsfordelingen for automatinntekter. 
Vi støtter dette på det sterkeste. Hensikten med automatdrift er å skaffe 
midler til frivillige lag og organisasjoner, ikke å gjøre noen enkeltpersoner og 
firmaer rike. Omfanget av pengespill bør ikke være drevet av 
privatøkonomiske profittjag. 

 
Game-Over: fokus på spilleavhengighet foreslår videre at: 

• Aldersbestemmelsen på 18 år må håndheves strengere, og kontrollen 
styrkes betraktelig.  

• Forskrift om oppstillingstillatelser for gevinstautomater bør endres til å 
forby oppstilling på steder det skjenkes alkohol. NOVA rapporten i 20032 
pekte på dette som et mulig effektivt virkemiddel for å begrense 
tilgjengeligheten.  

                                                
2 Nova rapport 1/03: "Underholdning med bismak - Ungdom og pengespill" av Ingeborg Rossow og 
Marianne Hansen 
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• 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. Game-Over mener allikevel at 
hensynet til den stadige voksende gruppen med spilleavhengige må veie tyngst. 
Game-Over 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. 
 
Vi vil også be departement om å gjøre Game-Over: fokus på spilleavhengighet 
til høringsinstans om innføringer og endringer av regler og forskifter som 
omhandler temaene pengespill og pengespilleavhengighet. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Game-Over: fokus på spilleavhengighet 
 

 
Jan-Erik Bjørnstad 
Leder 
 
 
 


