
  
 

Høringsinnspill til Familie- og kulturkomiteen 

 

Prop 45 L (2019 – 2020) Endringer i kringkastingsloven mv (tiltak mot markedsføring av pengespill 

som ikke har tillatelse i Norge) 

 

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon som jobber med 

folkehelse, forskning på hjerte- karsykdommer og demens, og er en interesseorganisasjon for 

personer med demens og deres pårørende.  

 

Nasjonalforeningen for folkehelsen ønsker med dette innspillet å støtte lovforslaget i Prop 45 L (2019 

– 2020) endringer i kringkastingsloven, som innebærer en lovfesting av en bestemmelse som skal 

gjøre det mulig å hindre eller vanskeliggjøre tilgangen til markedsføring for pengespill som ikke har 

tillatelse i Norge. Det foreslåtte regelverket vil verne den norske enerettsmodellen, begrense ulovlig 

pengespill og beskytte sårbare spillere. Pengespillene som i dag er gjenstand for en massiv 

markedsføring er spill som gir høy risiko for spillavhengighet, og endringene som nå foreslås vil få 

stor betydning for personer som har et problematisk forhold til pengespill.  

 

Nasjonalforeningen for folkehelsen mener at en streng regulering av markedsføringen av slike 

ulovlige pengespill, er et viktig folkehelsetiltak som virker forebyggende og kan hindre 

spillavhengighet. I tillegg vil innstrammingene i kringkastingsloven gi likhet for loven og like vilkår for 

norske og internasjonale medieaktører.   

 

Vi støtter forslaget slik det nå foreligger, men vil i tillegg understreke og støtte opp om 

organisasjonen Actis sitt innspill om at brudd på kringkastingsloven sanksjoneres: 

 For at endringsforslaget skal få den ønskede effekten må Medietilsynet og Lotteritilsynet 

få nok ressurser til å følge tett og effektivt opp. 

 Medietilsynet bør kunne ilegge tvangsmulkt for å sikre etterlevelse av pliktene etter 

nærmere bestemmelser i kringkastingsloven §10-4, og mulkten må settes tilstrekkelig 

høyt. 

 Det må åpnes for bruk av overtredelsesgebyr mot aktører som aktivt velger å ikke 

etterleve Medietilsynets pålegg. Det samme må være mulig å bruke overfor såkalte 

ambassadører for pengespillselskap. 

 

 

 

Med vennlig hilsen   

 
Mina Gerhardsen       Camilla F. Øksenvåg 

Generalsekretær       Politisk rådgiver 


