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Regjeringen 
Kulturdepartementet 
Grubbegata 1 
0030 Oslo 

LNUs svar på høring om forslag til ny lov om 

pengespill  

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) viser til 

Kulturdepartementets forslag til ny lov om pengespill, datert 29.06.20. Vi ønsker med dette å 

fremme våre kommentarer til forslaget.  

Bakgrunn for våre kommentarer   

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) viser til 

Kulturdepartementets forslag til ny lov om pengespill, datert 29.06.20. Vi ønsker med dette å 

fremme våre kommentarer til forslaget.  

 

Generelle kommentarer til forslaget  

LNU mener hensikten med lovforslaget er god. At loven skal ta opp i seg endringer og 

utfordringer i spillmarkedet, samtidig som det viderefører hensynet til ansvarlighet og risiko 

er bra. Det er også positivt å merke seg at Kulturdepartementet selv legger vekt på at 

overskuddet fra spill i Norge skal fordeles til ikke-fortjenestebaserte formål. Vi tolker også 

lovforslaget dit at det vil oppleves forenklende for organisasjonene som rammes av lovverket. 

At tidligere praksis nå blir lovfestet vil skape mindre forvirring og virke forenklende. 

Forslaget fremstår godt i tråd med regjeringens øvrige frivillighetspolitikk. LNU støtter 

derfor hovedpunktene i lovforslaget.   

 

§7 markedsføring av pengespill  

I forslagets kapittel 2 §7 står det at «Det er forbudt å markedsføre eller medvirke til å 

markedsføre pengespill som ikke er tillatt etter denne loven». LNU er positive til at det 

strammes inn i regelverket rundt markedsføring av pengespill i Norge. Det har vært en 

prioritert sak for LNU i en årrekke. Grepet om at det ikke kun er aktøren selv, men også 

selskaper som medvirker til markedsføring er klokt etter vårt syn.   

Hvem som kan tilby pengespill §21 

I forslagets §21 foreslår kulturdepartementet at man skal lovfeste hvilke organisasjoner som 

er lotteriverdige. I dag er formuleringen som ligger til grunn at det må være for et 

«humanitært og samfunnsnyttig formål». LNU er enig i at dagens formulering er for vag og 

gir en lite presis formulering om hva en frivillig organisasjon er.   
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I lovverket er det ikke én definisjon for hva som menes med en frivillig organisasjon. Det 

legges derfor ofte opp til skjønnsmessige tolkninger. LNU mener det er klokt om det etableres 

én klar definisjon som kan brukes som utgangspunkt for alle regelverk som omhandler 

frivillige organisasjoner. Etter vårt syn bør en slik tolkning ta utgangspunkt i 

Frivillighetsregisteret. Dette bør også være gjeldende for hvem som skal kunne tilby 

pengespill.  

Frivillighetsmeldinga (Meld. St. 10 (2018-2019)) slår fast at Frivillighetsregisteret skal brukes 

som inngangskriterium i ordninger forbeholdt frivillig sektor. Vi er glad for at departementet 

følger det opp i dette forslaget og ser et forenklingspotensiale i at kravene som stilles til 

lotteriverdige organisasjoner, samsvarer med andre ordninger som forvaltes av 

Lotteritilsynet, eksempelvis momskompensasjonsordningen. Frivillighetsregisterets formål 

er å bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige 

myndigheter, og det er nettopp i slike tilfeller som dette at det kan virke som et godt 

forenklingsverktøy.  

Særlig om deregulering av lotterier under 200 000 kroner   

Kulturdepartementet foreslår å forenkle prosedyrene for lotterier med omsetning på under 

200 000 kroner, slik at frivillige organisasjoner kan gjennomføre de minste lotteriene uten 

forhåndsmelding til Lotteritilsynet. Dette er en endring LNU er positiv til. Vi er enige i at 

disse spillene sjelden utgjør fare for hvitvasking eller spillavhengighet. Det åpner også for at 

flere formål kan arrangere lotteri selv om de ikke faller inn under kravene til å være 

lotteriverdige, noe vi mener er positivt. 

Forskriftsregulering av tippenøkkelen 

Tippenøkkelen fordeler Norsk Tippings overskudd mellom idrett, kultur og frivillighet. 

Andelen til idrett og humanitære organisasjoner er forskriftsregulert . Kulturens andel har 

ingen slik regulering. For vår del vil dette dreie seg om Frifond som vi forvalter. LNU ønsker 

å foreslå at kulturens andel reguleres gjennom forskrift.   

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Andreas Tangen Borud 

Generalsekretær 


