
Organisasjoner mot spilleavhengighet
Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, Kirkens Nødhjelp, Norges Diabetesforbund, Kirkens 
Sosialtjeneste, Blå Kors Norge, og Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan støtter kulturminister 
Trond Giskes forslag om å forby dagens gevinstautomater fra 1. juli 2007. Det er en god 
nyhet for alle spilleavhengige og deres pårørende. Behovet for midler til viktige humanitære 
formål kan ikke forsvare at liv ødelegges og familier splittes, hensynet til den stadig 
voksende gruppen med spilleavhengige og deres pårørende må veie tyngst. 
  
Norge har et av Europas mest liberale markeder for spilleautomater. I Norge har vi 16.000 
gevinstautomater, som er et høyt tall sammenlignet med andre land, sett i forhold til 
folketall. Automatene er over alt i samfunnet, fra butikker til ferger, sykehus og 
bensinstasjoner. I 2000 omsatte automatene for 7,8 mrd kroner, mens i 2005 var omsetningen 
økt til hele 27 mrd kroner. Totalt spilles det for 40,2 milliarder kroner i Norge.  
 
Det er en myte at folk putter på mynter på en automat for å støtte en god sak. Undersøkelser 
viser at hele 90 % av omsetningen kommer fra mennesker som er spilleavhengige, eller har 
høy risiko for å utvikle spilleavhengighet. Videre vet man at 1 av 4 av de som har 
spilleproblemer har en brutto årslønn på under 100.000 kroner per år, noe som er langt under 
gjennomsnittet. Andelen av mennesker med spilleproblemer er markant i de laveste 
inntektsgruppene. 
 
Spilleavhengighet fører som oftest til at de som rammes får økonomiske og sosiale 
problemer, samt vansker i forhold arbeid og skolegang. Oppbygging av gjeld, inkl svart 
spillegjeld og konkurs er vanlig for de som rammes sterkest. Dessuten påvirkes 
mellommenneskelige relasjoner negativt. Tall fra behandlingsinstitusjoner for 
spilleavhengige viser at omlag 40 % har hatt alvorlige selvmordstanker, mens 10 % har 
forsøkt å begå selvmord 

Undertegnede organisasjoner har gått sammen for å kjempe for en automatfri hverdag og ser 
totalforbud som den beste løsning. Vi har tatt et prinsipielt standpunkt om å ikke ha 
inntekter fra spilleautomater Det har også mange andre frivillige lag og organisasjoner gjort.  

Dersom Norge skulle vinne saken om monopol for Norsk Tipping i EFTA-domstolen, og vi 
får nye spilleautomater utplassert fra år 2008, ber vi om at 

- Spilleautomater ikke stilles opp i dagligvarebutikker, kjøpesenter eller på 
skjenkesteder.  

- Antall automater reduseres til maks 4.000, noe som fortsatt vil være et høyt 
sammenlignet med Sverige, om man ser antall automater i forhold til folketall. 

- Maksimal gevinst er 200 kroner. 
- Gevinst skal ikke utbetales i form av kontanter. 
- Aldersbestemmelsen på 18 år håndheves strengere, og kontrollen styrkes betraktelig. 
- Lotteritilsynet må trappe opp kontrollen og sikres flere ressurser. I dag er det alt for 

få personer som er ansatt for å kontrollere automatene. 
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