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Høringsinnspill - forslag til ny lov om pengespill
I likhet med Stiftelsen Dam støtter vi de overordnede føringene i lovforslaget. Vi mener også at
det er klokt med en felles lov for pengespill, at Lotteritilsynets rolle styrkes og tydeliggjøres, og at
Lotterinemnda blir eneste klageinstans. Ansvaret for pengespillpolitikken bør samles i ett
departement. Det er særlig positivt at den nye loven gir de relevante myndigheter nye kraftfulle
virkemidler til å slå ned på pengespill uten tillatelse og tilhørende markedsføring. Det vil gi et
sterkt vern av enerettsmodellen og bedre beskyttelse av sårbare spillere. Videre er det positivt at
departementet i utformingen av loven følger opp tidligere stortingsvedtak.
I Rådet for psykisk helse er vi særlig opptatt av forebygging av spillavhengighet og beskyttelse av
sårbare grupper. Vi deler behovet for å vektlegge et forbud mot spill på kreditt. Vi deler også
oppfatningen av den potensielle faren ved lotterilignende elementer i dataspill. Vi mener at det
trengs kunnskap om dette, ikke minst fordi dette også gjelder svært unge spillere, og må følges
opp tett. I tillegg, den foreslåtte avsetningen til tiltak mot spillavhengighet er for lav og bør økes
til minimum 0,5 prosent av overskuddet fra Norsk Tipping.
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Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit er beskytter for Rådet for psykisk helse

Rådets medlemsorganisasjoner: ADHD Norge, Aurora - støtteforening, Bipolarforeningen Norge, FRI - foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Hjelpekilden Norge, Hvite Ørn, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse – LPP, Landsforeningen mot
seksuelle overgrep, Mental Helse, Mental Helse Ungdom, Norsk Tourette Forening, ROS - Rådgiving om spiseforstyrrelser, Spiseforstyrrelsesforeningen, WSO – Landsforeningen We Shall Overcome, Voksne for Barn, Kirkens SOS, Stiftelsen CRUX, Norges Røde
Kors, Fagforbundet, FO - Fellesorganisasjonen, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk psykiatrisk forening, Norsk Psykologforening, Norsk Sykepleierforbund, Universitetet i Sørøst-Norge, NTNU – Norges Teknisk Naturvitenskapelige
Universitet, Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø.

Kulturdepartementet

