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Til: Kultur- og likestillingsdepartementet 

Høringsinnspill 

 

 

Oslo, 29. juni 2022 

Forslag til ny pengespillforskrift 
Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon som 

jobber med folkehelse, forskning på hjerte- og karsykdommer og demens, og er en 

interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. 
 

Pengespill er en viktig inntektskilde for Nasjonalforeningen for folkehelsen, i likhet 

med en rekke frivillige organisasjoner. Vi har lokallag over hele landet, som blant 

genererer inntekt til demens- og hjerteforskning gjennom basarer og lotterier. 

Rammevilkårene for pengespill er viktige for frivillig organisasjoners mulighet til å 

utøve sin virksomhet. Samtidig er vi opptatt av at spillemidlene vi mottar er basert 

på en pengespillpoltikk med et høyt beskyttelsesnivå, der hensynet til sårbare 

grupper veier tyngst.  

 

For personer med demens kan økonomistyring og risikovurdering være vanskelig. 

Det er anslått at det over 100.000 personer har demens i Norge i dag, og rundt 

halvparten mangler diagnose. Antallet personer med demens er forventet nær 

doblet i løpet av få tiår. Som interesseorganisasjon for personer med demens, 

mener vi at det også fra et demensperspektiv er viktig å ha en pengespillpolitikk 

som skjermer så mye som mulig for spilleproblemer på befolkningsnivå.  

 

Etter vår mening er det enerettsmodellen som best ivaretar hensynet til sårbare 

grupper. Vi støtter forslaget til ny pengespillforskrift, og mener tiltakene vil bidra til 

styrke konsistensen i norsk pengespillpolitikk. Det er også positivt at pengespill, 

herunder basar, med et ikke-fortjenestebasert formål og omsetning inntil 200.000 

kr kan tilbys uten forhåndsgodkjennelse, og at ordningen der enkelte organisasjoner 

kan tilby lotterier inntil 100 millioner kroner videreføres. Nasjonalforeningen for 

folkehelsen er positive til hovedlinjene i den nye pengespillforskriften. Under vil vi 

kommentere forslagene knyttet til regulering av bingo nærmere.  

 

Bingo 
I forslaget til ny pengespillforskrift ligger en rekke tiltak som vil styrke 

ansvarlighetsrammene rundt bingospill. Vi mener særlig forslagene om forbud mot 

autoplay og forslag om at det må gå 30 sekunder fra et spill slutter til det neste 

begynner, er viktige. Videre er vi positive til forslag om spillepauser, tapsgrenser og 

krav om registrering ved personlig oppmøte. 

 

Departementet etterspør forslag til hvordan en felles registreringsløsning for 

bingobransjen kan innføres. Nasjonalforeningen for folkehelsen mener det er en 
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svakhet ved forslaget at tapsgrensene kun gjelder per bingolokale, selv om vi deler 

departementets vurdering av at det at spilleren må forflytte seg til et annet 

bingolokale vil kunne ha en nedkjølende effekt. Vi er også enige med departementet 

i at forslag om krav til registreringsløsning per bingohall vil kunne implementeres 

raskere enn en felles løsning på tvers av bingohaller 

 

Imidlertid mener vi en felles registreringsløsning vil være en betydelig styrking av 

ansvarlighetsrammene rundt bingospill. Vi mener det bør utredes om det er mulig å 

innføre en felles registeringsløsning som omfatter alle tilbydere av pengespill i 

Norge, herunder også Norsk Rikstoto og bingo. En slik registeringsløsning kan 

utvikles etter modell fra svenske Spelpaus og administreres av Lotteritilsynet. 

Registeringsløsningen kan inkludere maksimale tapsgrenser, egne tapsgrenser for 

pengespill med særlig høy risikoprofil, slik Norsk Tipping har i dag, og mulighet til å 

sette egne tapsgrenser og utestengelsesperioder.  

 

I påvente av et slikt felles registreringssystem mener vi de foreslåtte tapsgrensene 

bør vurderes nedjustert, og det bør vurderes innført et registreringssystem som 

omfatter bingohaller driftet av samme entreprenør. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Mina Gerhardsen 

Generalsekretær 


