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Til Stortingets familie- og kulturkomite 

Notat til høring om ny lov om pengespill 

Frivillighet Norge er et interessepolitisk samarbeidsforum for frivillig sektor og representerer 
over 350 frivillige organisasjoner i frivillighetspolitiske spørsmål. Uavhengig av modell, mener 
Frivillighet Norge at spillpolitikken må være basert på ansvarlighet og lovlighet og at 
overskuddet må videreformidles til frivillige organisasjoner. Vi har tidligere spilt inn til ny Lov om 
pengespill og har noen kommentarer til forslaget slik det foreligger nå. 

Frivillighet kommer det offentlige til gode 
I lovforslagets §19 foreslår departementet noen vilkår for hva overskuddet fra pengespill kan brukes til, 
deriblant at det ikke skal brukes til «å finansiere oppgaver som ved lov er lagt til offentlige organer eller 
virksomhet som utføres av eller på vegne av offentlige organer eller kommer det offentlige til gode». 

Det er en uheldig formulering som også viser hvorfor det er problematisk å avgrense mot såkalte 
offentlige oppgaver. De aller fleste oppgaver frivilligheten utfører, kommer det offentlige til gode, enten 
det er snakk om leksehjelp, fysisk aktivitet, rusbehandling, besøksvenn for eldre eller de 200 000 timene 
som en organisasjon som Norske Kvinners Sanitetsforening alene har brukt på å vaksinere befolkninga 
mot Covid-19. 

Organisasjoner som ikke anses som allmennyttige, kan nektes registrering i Frivillighetsregisteret. 
Begrepet “allmennyttig virksomhet” kan forstås som virksomhet som kommer det offentlige til gode. Satt 
på spissen vil det dermed med denne lovformuleringen ikke være mulig å stå i Frivillighetsregisteret og å 
motta overskudd fra pengespill. Vi regner med det ikke er hensikten og foreslår at siste ledd av setningen 
strykes, slik at det som blir stående er «å finansiere oppgaver som ved lov er lagt til offentlige organer 
eller virksomhet som utføres av eller på vegne av offentlige organer». 

Kulturens andel må forskriftsfestes 
Tippenøkkelen fordeler Norsk Tippings overskudd mellom idrett, kultur og frivillighet. Andelen til idrett og 
humanitære eller samfunnsnyttige organisasjoner er forskriftsregulert, men kulturens andel har ingen slik 
regulering. Dette skaper uforutsigbarhet og usikkerhet for de formålene som finansieres gjennom 
kulturens andel av spillemidlene. Frivillighet Norge foreslår at kulturens andel reguleres gjennom forskrift. 

Bra med DNS-blokkering 
Å hindre spill hos uregulerte aktører er viktig for en ansvarlig pengespillspolitikk, særlig i arbeidet med å 
forebygge spilleavhengighet. Det er også vesentlig for å sørge for at overskuddet fra spill ikke går til 
private eiere utenlands, men fordeles på frivillige organisasjoner. Frivillighet Norge har tidligere bedt 
departementet innføre DNS-blokkering av uregulerte aktører, og er glad for at det nå er tatt inn i forslaget. 
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