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Att:

Høring av ny lov om pengespill
Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til høring om forslag til ny lov om pengespill
fra Kulturdepartementet.
LO støtter hovedformålet med lovforslaget om å samle og oppdatere de tre gjeldende
lovene om pengespill. Det har skjedd mye på pengespillmarkedet etter sist gang det
ble gjort en helhetlig og prinsipiell gjennomgang av pengespillpolitikken. Tilbudet av
pengespill fra utenlandske aktører formidlet over internett har uthulet det norske
pengespillmonopolet og utfordrer nasjonale reguleringer og håndhevelse av
pengespillovgivningen. Også regelverket i andre nordiske land har blitt modernisert.
LO mener loven gir grunnlag for en helhetlig, sammenhengende og systematisk
pengespillpolitikk. Det er bra at enerettsmodellen videreføres, at ansvaret for
pengespillpolitikken samles under ett departement og at markedsføring av pengespill
skal begrenses til det som er nødvendig for å informere om spilltilbudet og lede folks
spillelyst inn mot trygge og ansvarlige spilltilbud. Det er også bra at det foreslås 18årsgrense.
LO mener at tradisjonelt inntektsgivende arbeid i lag og foreninger som loddsalg o.l.
(omfattet av lovutkastets §23) også må kunne tillates digitalt og tilbys ved hjelp av
transparente elektroniske plattformer innenfor rammene av en ansvarlig spill- og
lotteripolitikk. Utvikling av digitale/tekniske løsninger for dette formålet må
forutsettes å kunne gjøres uten å bli rammet av lovutkastets §24 om medhjelpere. Det
kan ikke forventes at mindre lokale idrettslag, musikkorps o.l. som i all hovedsak er
basert på dugnadsarbeid skal inneha slik nødvendig digital utviklingskompetanse. Vi
opplever lovforslaget å innebære en innstramming på dette punkt og vil effektivt
kunne sette en stopper for mindre lag og foreningers reelle mulighet til å videreføre
tradisjonelt loddsalg mv. digitalt, både nå under koronapandemien og i fremtiden
hvor kontanter mer eller mindre vil forsvinne fra husholdningene. LO mener derfor at
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digitale løsninger som er tilrettelagt for elektronisk betaling må tillates også for
mindre lotterivirksomhet av denne typen. LO forutsetter at det stilles strenge krav til
dokumentasjon, sikkerhet, transparens og rapportering fra de lag og foreninger som
får tillatelse til å drive lotterivirksomhet.
Undersøkelsen Omfang av penge- og dataspillproblemer i Norge 2019 viser en
signifikant økning i omfanget av pengespillproblemer i Norge. Vi vet at flere deltar i
pengespill, flere opplever økt reklameeksponering for pengespill og spillene er lettere
tilgjengelig. Undersøkelsen spesifiserte ikke hvordan situasjonen var i arbeidslivet,
men gitt at arbeidslivet representerer et tverrsnitt av befolkningen, er det
nærliggende å tro at problemene øker også der.
For LO er det viktig å understreke at også i arbeidslivet kan spillavhengighet bli et
problem, både for den enkelte arbeidstaker og for arbeidsplassen. Spillavhengige kan
være ukonsentrert, man får risiko for avhengighet og i enkelte tilfeller begås
underslag for å kunne spille videre. Blant annet har det vært flere arbeidsrettssaker
der pengespill har ført til underslag fordi det kan gå med store beløp på kort tid. Det
er grunn til å tro at disse sakene bare er toppen av isfjellet og at de fleste saker løses
lokalt på arbeidsplassen. LOs tillitsvalgtpanel fra februar 2019 fant at tillitsvalgte ofte
blir involvert i saker knyttet til oppfølging på arbeidsplassen. 62 prosent av våre
tillitsvalgte svarer at de har blitt involvert i saker med ansatte som har hatt problemer
med spillavhengighet.
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