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Høringssvar Meld. St. 12(2016-2017) «Alt å vinne – ein ansvarleg og aktiv
pengespelpolitikk.
Rådet for psykisk helse er en av medlemsorganisasjonene i ExtraStiftelsen og en av de største
søkerorganisasjonene på psykisk helsefeltet. Fra i år er helseformål en del av spillemidlene til
frivilligheten som fordeles av Kulturdepartementet. 6,4% av Norsk Tippings overskudd går til
ExtraStiftelsens formål.
Det er viktig med en helhetlig pengespillpolitikk og vi mener forslaget om å samle lotteriloven,
pengespilloven og totalisatorloven i en lov bidrar til dette. Samtidig er vi glade for at
enerettsmodellen står sterkt i meldingen. Det vi mener mangler, er en tydeliggjøring av at helse
også er en viktig overskuddsmottaker av spillemidler.
ExtraStiftelsen er frivillighetens egen stiftelse og deler hvert år ut midler til helseprosjekter og
helseforskning over hele landet. Bak Extrastiftelsen står organisasjoner som til sammen har mer
enn 1,1 millioner medlemskap. Det gis støtte til ca. 900 prosjekter årlig, hvorav 100 er knyttet til
forskning. ExtraStiftelsens retningslinjer støtter alt fra små aktivitetstilbud i lokalmiljøer til store
forskningsprosjekter. Til sammen bidrar dette til viktig og varig endring i helseomsorgen i
Norge. Dette gjenspeiles i liten grad i meldingen og vi ber om at dette synliggjøres bedre.
Det må i tillegg gjøres mer aktive tiltak for å opprettholde enerettsmodellen. Den utfordres av
utenlandske spillselskapers massive markedsføring rettet mot det norske markedet gjennom tv og
internett. Spillselskapene har ikke lovlig lisens i Norge. Dette utvanner en ansvarlig
pengespillpolitikk. 15 EU-land har i dag IP-blokkering av ulovlige spillsider. Vi mener at dette
også bør innføres i Norge. I tillegg må det iverksettes strenge virkemidler for å stanse tv-reklame
fra utenlandske spillselskap uten lovlig lisens i Norge. Lotteritilsynet bør få sterkere hjemmel til
å straffe de som bryter loven.
Med vennlig hilsen
Rådet for psykisk helse
Tove Gundersen
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Medlemsorganisasjoner: ADHD Norge, Aurora - Støtteforening, Bipolarforeningen Norge, Hvite Ørn, Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser (IKS), LLH Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, Mental Helse, Mental Helse Ungdom, Kirkens SOS, Kirkens
Sosialtjeneste, Norges Røde Kors, Norsk Tourette Forening, Rådgiving om Spiseforstyrrelser, Voksne for barn, Den norske legeforening, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO),
Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Psykologforening, Norsk Sykepleierforbund, Høgskolen i Buskerud og
Vestfold, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitetene i Agder, Bergen, Oslo og Tromsø.
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