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Høring: Forslag til endringer av regelverket for gevinstautomater

Barneombudet skal i henhold til lov og instruks arbeide for at barns behov, rettigheter og
interesser blir tatt tilbørlig hensyn til på alle samfunnsområder. Ombudet skal særlig følge
med i at lovgivning til vern om barns interesser blir fulgt, og at norsk rett samsvarer med de
forpliktelser Norge har etter FNs konvensjon om barnets rettigheter.

Barneombudet støtter foreliggende forslag om

• påbudt stenging av gevinstautomater mellom kl. 24.00 og kl. 07.00

• påbudt informasjonsmerking av gevinstautomater

• påbud om avslått lyd på gevinstautomater

• innføring av en sektoravgift til tiltak mot pengespillproblemer

• endring av overskuddsfordelingen for automatinntekter

Det har de siste år blitt gjennomført en rekke reformer for å hindre spilleavhengighet.
Barneombudet var fornøyd med innføring av 18 års grense for spill på automater, men
ungdom melder tilbake at dette ikke blir overholdt. Forskere mener vi har ca. 20 000
spilleavhengige unge i Norge i dag. Vi vet også at det er meget få hjelpetilbud.

For å forhindre spilleavhengighet blant unge, mener Barneombudet de foreslåtte tiltak er
positive. Barneombudet støtter også forslaget fordi noen barn og unge lever i familier der
spilleavhengighet er et problem for de voksne som skal forsørge familien og derigjennom blir
et problem for barna i familien.

Barneombudet støtter forslaget om at informasjon om faresignaler for mulige
pengespillproblemer. Vi støtter informasjon om sannsynlighet for gevinst på eller i nærheten
av gevinstautomatene og tydeliggjøring av 18 års grensen.
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