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Aftale om indsatsen for bekæmpelse af ludomani
Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er
enige om at fortsætte og styrke indsatsen for bekæmpelse af ludomani i Danmark. Fra
2018 og frem afsættes ca. 37 mio. kr. årligt til forebyggelse, behandling og forskning i
ludomani.
Indsatsen mod ludomani følger af den politiske aftale om delvis spilliberalisering fra
februar 2010 (S, DF, V, LA, RV, SF og KF). Der blev fra 2012 og frem afsat 34,9 mio. kr. årligt
til bekæmpelse af ludomani. Som følge af den politiske aftale fra januar 2017 om
liberalisering af bl.a. onlinebingo fra 2018, er der afsat yderligere 2 mio. kr. årligt fra 2018
og frem.
SFI’s ludomaniundersøgelser fra 2016 viser, at færre spillede om penge i 2016 end for ca.
10 år siden. Til gengæld er antallet af personer med egentlig spilafhængighed steget.
Undersøgelserne viser, at det primært er de ældre drenge og yngre mænd, der er i
risikozonen for at udvikle problematisk spiladfærd, og at problemspillernes foretrukne
spiltype er væddemål og onlinespil.
Sundheds- og Ældreministeriet har tidligere udmøntet ca. 30,5 mio. kr. årligt til
forebyggelse og behandling af ludomani. Parterne ønsker med denne aftale at styrke
indsatsen og samtidig sikre, at indsatsen er evidensbaseret bl.a. på baggrund af et nyt
forskningsprojekt inden for ludomani fra 2016, der mundede ud i specifikke anbefalinger
til behandlingsmetoder. Parterne understreger, at midlerne til forebyggelse bl.a. skal
fokusere på unge.
Parterne ønsker fortsat dokumentation for effekten af indsatsen for bekæmpelse af
ludomani og at følge den rivende udvikling på spilområdet med henblik på at være på
forkant med evt. regulering for at forhindre, at flere spillere udvikler spilproblemer. Derfor
afsætter parterne med aftalen hvert 5. år 2,5 mio. kr. årligt over 2 år (første gang i 20212022 og igen i 2026-2027 osv.) til Skatteministeriet, der skal gennemføre nye
ludomaniundersøgelser vedr. prævalens og spiladfærd. Dertil afsættes hvert 5. år 2 mio.
kr. (første gang i 2020 og igen i 2025 osv.) til Sundheds- og Ældreministeriet, der skal
gennemføre et nyt forskningsprojekt vedrørende både behandlings- og
forebyggelsesmetoder for ludomani med henblik på at sikre, at indsatsen i behandling og
forebyggelse af ludomani fortsat er baseret på evidens.
I 2018 gennemføres endvidere en ekstern evaluering af kvalitet, effekt og effektivitet og
service hos modtagerne af puljemidler til behandling og forebyggelse for 2015-2017.
Erfaringsopsamling og læring af den eksterne evaluering kan danne baggrund for de
kommende puljeopslag og udmøntning fra puljen.

Fremadrettet fordeling af midler til bekæmpelse af ludomani
Mio. kr. (2017-niveau)

2018
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Udgifter

36,9

36,9

36,9

36,9

36,9

- heraf forebyggelse og behandling (udmøntes af SUM)

36,0

36,9

34,9

34,4

34,4

2,5

2,5

- heraf til ekstern evaluering af puljemodtagere 2015-2017
(udmøntes af SUM)
- heraf forskningsprojekt i behandlings- og
forebyggelsesmetoder (udmøntes af SUM)*
- heraf ludomaniundersøgelse (udmøntes af SKM)*
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