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Høringsuttalelse vedrørende endring av regelverket for gevinstautomater 
 
Vi viser til deres høringsbrev av 21.08.06 (deres referanse 2006/06103 AØ/JS ASK=) og vil takke for at 
vi får mulighet til å uttale oss om de foreslåtte regelendringer. 
 
Som departementet er kjent med, arbeider Actis, Rusfeltets samarbeidsorgan, for et forbud av 
spilleautomater i Norge. Vi mener at det beste for de spilleavhengige ville være om man heller ikke 
innførte et monopol. 
 
Spill på gevinstautomater er sterkt avhengighetsskapende, antall spilleavhengige har økt sterkt og er 
et alvorlig samfunnsproblem. Behovet for midler til viktige humanitære formål kan ikke forsvare at liv 
ødelegges og familier splittes. 
 
Actis mener at forbud mot gevinstautomater fremstår som det beste alternativet for å redusere 
omfanget av spilleavhengighet. Actis støtter statsråd Giskes forslag om at det ikke skal gis tillatelser til 
å drive automater etter 1. juli 2007. Actis har sammen med flere andre store norske organisasjoner 
(Frelsesarmeen, Kirkens Sosialtjeneste, Plan Norge, Kirkens Bymisjon, Norges Diabetesforbund, 
Kirkens Nødhjelp, Blå Kors Norge) gått sammen om å støtte et forbud av spilleautomater og mot 
nettspill.  Vi tillater oss å legge ved denne uttalelsen i dette høringsbrevet, men poengterer at dette 
høringsbrevet kun fra Actis. 
 
Vi mener det er viktig å få med seg at ikke alle organisasjoner, lag eller idrettsforeninger har hatt et 
ønske om å ha inntekter fra spilleautomater. Det fins frivillige organisasjoner som klarer seg godt uten 
de spilleavhengiges penger. 
 
Vi registrerer at enkelte er redde for at maskinene skal forsvinne på et bakrom om de blir forbudte. 
Med den gode oversikten man har med automater og deres utplasseringer burde det ikke bli noe 
problem med å skape en ordning som sørger for at det ikke skjer. Her bør departementet ta initiativ til 
et samarbeid med bransjen og organisasjonene. 
 
Når det gjelder påstander om at de spilleavhengige kommer til å begynne med å spille på nettet, så er 
dette noe vi ikke kan se er dokumentert. Den informasjonen vi har fra behandlere og spilleavhengige 
selv, tyder på det er få som er multiavhengige. Få mennesker går over til en ny spilleavhengighet når 
de først har blitt kvitt et spilleproblem. 
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Videre mener Actis at det er en rekke tiltak som kan settes i gang for å minske problemene med 
nettspill. Disse er departementet gjort kjent med tidligere, og vi går ikke inn på disse her. 
Når det gjelder de fem forslagene som legges fram av departementet, så støtter vi alle sammen. 
Departementet skal ha ros for å ha kommet fram til forslag som vil føre til minst mulig belastning for 
entreprenører, lokaleinnehavere og formålsorganisasjonene, og som samtidig kan ha en god effekt i 
forhold til spilleavhengighet. Kostnadene ved å gjennomføre de fire første tiltakene er minimale, og 
således ingen byrde som kan virke urimelig, gitt at det er kort tid igjen til et automatforbud inntrer. 
Når det gjelder det siste forslaget, så tror vi det skal være gjennomførbart, slik som enkelte aktører 
blant entreprenørene har sagt tidligere. 
 
Vi mener at forslagene om nattestenging og demping av lyd er i særdeleshet gode forslag, som vi tror 
vil ha stor betydning i forhold til å dempe skadene og problemene som følge av spilleavhengighet. 
 
Vi mener at det må settes av betydelige midler til å styrke arbeidet for de spilleavhengige og deres 
pårørende. Vi forventer at behandlingsapparatet nå rustes opp for å hjelpe spilleavhengige til å bli fri 
fra spilleavhengighet når automatene skal stenges neste år. Videre håper vi at organisasjoner for 
pårørende og spilleavhengige sikres midler til å drive organisasjonsvirksomhet. I så måte mener vi at 
det er riktig å innføre en sektoravgift er riktig. 
 
Når det gjelder fordelingen av overskuddet fra automatene, så har vi ingen innvedninger mot 
departementets forslag. Vi registrerer at Norsk automatbransjeforening har skrevet til kommunene og 
sagt at de er for at formålet bør kunne motta 50 % av netto omsetning. Actis støtter dette forslaget 
subsidiært. 
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