
 

 

Ullevål 29. september 2020 

 

Innspill fra Norges idrettsforbund i forbindelse med høring av ny pengespillov 

Norges idrettsforbund (NIF) vil takke for muligheten for å komme med innspill til den nye loven. 
 
Norsk pengespillpolitikk har som hovedmål å forebygge problematisk spilleadferd, økonomisk 
mislighold og å begrense privatfortjeneste knyttet til pengespill. Lovutkastet ivaretar etter NIFs 
mening disse hensynene på en god måte. For NIF vil det alltid være viktigst at norsk 
pengespillpolitikk har som hovedmål å forebygge og begrense problemspilling. NIF mener at en 
enerettsmodell er best egnet til dette.  
 

• NIF er spesielt fornøyd med at lovutkastet er utformet slik at det bidrar til å styrke 
enerettsmodellen, og vil spesielt understreke at organisasjonen støtter at 
betalingsformidlingsforbudet opprettholdes og at loven tydeliggjør at det er forbudt for de 
utenlandske selskapene å drive med markedsføring rettet mot Norge.  

 
• NIF støtter forslaget til omlegging av hvordan tilskuddet fra Norsk Tipping til tiltak mot 

problemspilling, skal beregnes. 
 

• Som beskrevet i høringsnotatet er det viktig at enerettsaktørene gis muligheter til å utvikle sine 
spilleporteføljer slik at de kan lykkes med sitt kanaliseringsoppdrag. 

 
• NIF støtter forslagene som gjør det enklere å gjennomføre mindre lotterier og at det ikke blir 

meldeplikt for disse.  
 

• Idrettsforbundets forståelse av forslagets presisering om at betaling og distribusjon via 
elektroniske og digitale vil være tillatt, innebærer at arrangører av små lotterier må kunne ha 
anledning til å anskaffe og benytte programvare for nettopp å kunne motta betaling og 
distribuere lodd digitalt. Dette mener NIF er helt nødvendig i en tid der den gamle fysiske 
loddboka forsvinner.  

• Det er etter NIFs mening riktig at det i mindre grad baseres på skjønn hvilke organisasjoner 
som er lotteriverdige. NIF forstår det slik at dette trolig vil føre til at flere organisasjoner kan 
gjennomføre mindre lotterier, noe vi er positive til. Samtidig vil NIF uttrykke bekymring 
dersom denne endringen, sammen med innføringen av de fem store lotteriene og en forventet 
profesjonalisering av øvrige lotterier med bruk av medhjelper, fører til en økning i andelen 
spill som foregår på utsiden av enerettsaktørene, og om dette over tid vil svekke 
enerettsmodellen. 
 

• Når det gjelder bingomarkedet, er det viktig at lovgiver som beskrevet i 
høringsnotatet, finner gode løsninger i forskriftsarbeidet slik at det ikke blir mulig for 
bingoentreprenører å kreve motytelser fra mottakerne av overskudd fra bingohallene. 



 
NIF foreslår følgende endringer i lovforslaget: 
 

• NIF ønsker å styrke lovens intensjon og mål om å forebygge problematisk spilleadferd 
gjennom å forby spill på kreditt, og at en i tråd med Stortingets anmodningsvedtak, lovfester 
DNS-blokkering og ikke kun DNS-varsling som foreslått.  
 
I tillegg er vi svært positive til Stortingets vedtak om å innføre et reklameformidlingsforbud. 

 
• Det etterspørres spesielt i høringsnotatet høringsinstansenes syn på spørsmålet om loven bør 

inneholde et generelt forbud mot spilling på kreditt. NIF mener at loven bør inneholde et slikt 
forbud. 

 
• På samme måte som en rekke EU-land har gjort, mener Norges idrettsforbund at Norge bør 

innføre DNS-blokkering og ikke kun DNS-varsling. Det faktum at det er mulig å omgå en 
slik blokkering er etter NIFs syn ikke noe godt argument for ikke å lovfeste den. NIF 
opplever at å innføre en slik blokkering, er å følge opp et eksisterende stortingsvedtak.   
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