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Oslo, 23. september 2020 

Til Kulturdepartementet   
 
 
 
Forslag til ny lov om pengespill – høringsuttalelse 
 

Vi viser til høringsbrev av 29. juni 2020 angående høring av forslag til ny lov om pengespill, 

(deres ref. 20/3672-).  

 

Norsk Friluftsliv representerer de 18 største frivillige friluftslivsorganisasjonene i Norge med til 

sammen rundt 950.000 medlemskap og rundt 5.000 lokale lag og foreninger. En av 

hovedoppgavene for Norsk Friluftsliv er å ivareta allemannsretten og det enkle og naturvennlige 

friluftslivets vilkår i Norge, herunder å sikre våre medlemsorganisasjoner gode rammebetingelser 

for sine aktiviteter. 

 

Bakgrunn 

Bakgrunnen for forslaget fra Kulturdepartementet om ny lov for pengespill er Meld. St. 12 (2016-

2017) Alt å vinne. Ein ansvarleg og aktiv pengespelpolitikk (pengespillmeldingen). Meldingen konkluderer 

med at dagens tre lover om pengespill, lotteriloven, pengespilloven og totalisatorloven, skal slås 

sammen til en felles lov. 

 

Departementets hovedmål med forslaget er å sikre ansvarlige pengespill som forebygger negative 

sosiale konsekvenser, og følgende ligger til grunn for departementets om ny pengespillov: 

• hensynet til å forebygge problematisk spilleatferd, 

• hensynet til å forebygge økonomisk mislighold, og 

• hensynet til å begrense privat fortjeneste. 

 

I tillegg er det et hensyn at mest mulig av inntektene fra pengespill og lotterier skal gå til gode 

formål. 

 

Kommentarer til lovforslaget 

Den norske modellen for pengespill har vært og er viktig for kulturlivet, idretten og friluftslivet. 

Så lenge mye av finansieringen av aktivitetstiltak i Norge er knyttet opp mot inntekter fra 

pengespill, mener Norsk Friluftsliv at disse inntektene må sikres for framtida. 
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Spillavhengighet er imidlertid et reelt problem, både for enkeltmennesker og for samfunnet. 

Bruken av pengespill for å finansiere aktiviteter blant barn og unge har opplagte etiske 

dilemmaer, som må tas på alvor. For Norsk Friluftsliv er det derfor svært viktig at pengespill i så 

liten grad som mulig skaper problemer for enkeltpersoner og for samfunnet. Dette er også viktig 

for omdømmet til pengespill og bruk av disse til finansiering av aktivitet. 

 

Så lenge så mye av aktivitetene innen kultur, idrett og friluftsliv er finansiert av spillemidler, 

mener Norsk Friluftsliv at den norske modellen er den som best ivaretar dette. Vi støtter derfor 

tiltak som begrenser tilgangen til nye pengespill og spillavhengighet. 

 

Norsk Friluftsliv støtter derfor forslaget til ny lov om pengespill som blant annet: 

• har som formål å forebygge spilleproblemer og andre negative konsekvenser av 

pengespill, 

• forbyr pengespill som er rettet mot det norske markedet uten tillatelse, 

• begrenser markedsføringen, 

• viderefører enerettsmodellen (som betyr at Norsk Tipping og Norsk Rikstoto har 

enerett), 

• styrker Lotteritilsynets rolle, og 

• viderefører hovedprinsippet om at inntekter fra pengespill skal tilfalle ikke-

fortjenestebaserte formål. 

 

Vi støtter også at dagens fordeling av overskuddet fra Norsk Tipping videreføres og tas inn i 

loven, jf. § 14. Disse midlene er også viktig for friluftslivet, og Norsk Friluftsliv mener at den 

delen på 64 %, som går til idrettsformål, bør hete idrett- og friluftslivsformål.  

 

 

Med vennlig hilsen 
Norsk Friluftsliv 

 
Hans Erik Lerkelund 
fagsjef naturforvaltning 
 


