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Innspill til arbeidet med folkehelsemelding
Norsk Tipping takker for muligheten til å gi innspill til departementets arbeid med ny
folkehelsemelding.
Norsk Tipping ønsker at folkehelsemeldingen tar opp i seg behovet for å forsterke det
forebyggende arbeidet mot pengespillproblemer i Norge. Mer konkret foreslår selskapet at
meldingen styrker kunnskapsmiljøenes prioritering av spill som en risikofaktor for dårlig
helse, og at underliggende etater inkluderer spill i sitt prioriterte arbeid for å bygge ny
kunnskap på folkehelseområdet.

Pengespill er underholdende og skal gi spenning i hverdagen. Men på lik linje med andre
risikofaktorer for dårlig helse kan pengespill bli et problem og føre til avhengighet. Siste
befolkningsundersøkelse sier at over 120 000 sliter med spillproblemer i Norge. 34 000
kategoriseres som problemspillere, mens 88 000 er risikospillere. Dette fører med seg flere
negative samfunnsøkonomiske konsekvenser, som økt sykefravær, svekket mental helse,
sosial isolasjon, økt selvmordsfare og store utfordringer for pårørende.
Våren 2017 behandlet Stortinget stortingsmeldingen «Alt å vinne – ein ansvarleg og aktiv
pengespelpolitikk». Stortinget støttet regjeringens innstilling om at ansvarlighet skal veie som
det viktigste hensynet i spillpolitikken fremover og at enerettsmodellen er den mest egnede
reguleringsmodellen i Norge for å oppnå dette målet.
Spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten har ansvar for
behandlingstilbudet til spillavhengige. Norsk Tipping antar behandlingstilbudet ikke vil være
aktuell tematikk i ny folkehelsemelding, men at fokus bør ligge på forebygging.
Norsk Tippings vedtekter tar utgangspunkt i pengespillovens formålsparagraf som skal «sikre
at pengespill avholdes i betryggende former under offentlig kontroll, med sikte på å forebygge
negative konsekvenser av pengespill, samtidig som det legges til rette for at overskuddet fra
spillene kan gå til formål som nevnt i § 10».
Selskapet tolker sitt oppdrag til at det skal tilby attraktive spill i ansvarlige rammer, hvor
overskuddet går til gode formål. Dette gjør at selskapet selv utvikler og løpende innfører en
rekke ansvarlighetstiltak for å forebygge problemspill.
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Norsk Tipping innførte allerede i 2009 registrert spill med sikker ID for å kunne
implementere en rekke moderne tiltak for å forebygge problemspill. Ansvarlighetstiltakene er
omfattende og består av alt fra tiltak på systemnivå ned til personaliserte løsninger mot
enkeltkunder. Selskapet jobber kunnskapsbasert og benytter aktivt effekt- og følgeforskning
for evaluere treffsikkerhet og effekt. Ved hjelp av identifisert spill kan man svært presist følge
effekten på selskapets kunder av tiltakene som innføres.
I praksis betyr det at Norsk Tipping pr i dag selv står for brorparten av utviklingen og
kunnskapsbyggingen når det gjelder forebygging av problemspill i Norge. Dette bygger viktig
og nødvendig kunnskap og spisskompetanse internt i selskapet. Vi mener en mer aktiv
involvering fra folkehelsesektoren og de store kunnskapsmiljøene på helse ville beriket og
forsterket arbeidet med forebygging av problemspill i årene som kommer.
Selskapet oppfordrer derfor departementet til å bruke folkehelsemeldingen til å styrke
kunnskapsmiljøenes prioritering av spilleproblemer som risikofaktor. Formålet er å bidra
ytterligere til å forsterke det forebyggende arbeidet mot spillproblemer. Etater som for
eksempel Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet bør ta en mer aktiv rolle når det gjelder å
1) fremskaffe ny kunnskap og innsikt i hva som bidrar til å utvikle spillproblemer og 2) hvilke
tiltak som mest effektivt kan forebygge spillproblemer.
En positiv bi-effekt av tiltaket vil være overføringsverdien av å drive forskning og
kunnskapsutvikling på et folkehelseområde hvor det er mulig å måle eksakte effekter gjennom
Norsk Tippings systemer for identifisert spill. Dette er unikt i verdenssammenheng og vil
potensielt kunne bidra til større forståelse for ulike tiltak og effekt på andre
folkehelseområder.
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