Byrådet 31-05-2022

Beslutning: Anmodning om optagelse af punkt fra Radikale Venstre: Tiltag til at begrænse
reklamer for pengespil i det offentlige rum
Sagsnr. i ESDH:
22/340
Beslutningskompetence: Byrådet
Beslutningstema
Radikale Venstre har anmodet om, optagelse af punkt på dagsordenen.
Sagsfremstilling
Radikale Venstre har anmodet om, at følgende optages som punkt på dagsordenen:
Beslutning (Radikale Venstre):
Tiltag til at begrænse reklamer for pengespil i det offentlige rum
Beslutningstema:
Radikale Venstre foreslår, at Furesø Kommune retter henvendelse til Movia og DSB med henblik
på at droppe reklamer for pengespil i den offentlige transport.
Sagsfremstilling:
Sundhedsministeriets rapport fra 2018 viser at især unge med spilproblemer oplever at reklamerne
påvirker dem mere end dem der ingen spilproblemer har. Center for Ludomani peger også på at
reklamer er en faktor der medvirker som årsag til Ludomani. I 2016 anslår man at der var 125.000
mennesker i Danmark med spilproblemer, og 10.000 ludomaner. Det er med andre ord en stor
befolkningsgruppe vi kan hjælpe med dette forbud. Udover det, ved vi at reklamerne er mere end
firdobbelt fra 2014 til 2020. Man anslog for 6 år siden at, der var 10.000 ludomaner. I realiteten er
tallet nok meget højere. Med det stigende mængde reklamer, er vi med al sandsynlighed langt flere
ludomaner i samfundet i dag. Størstedelen er desværre unge mennesker, med livet foran sig. I 2009
var det kun 7% af dem som Center for Ludomani behandlede, der var under 25 år. Nu er det tal
48%.
Økonomiske konsekvenser:
Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen.
Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier:
Tiltaget vil styrke kommunen mål 2.4 om færre misbrugere og socialt udsatte
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
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Det videre forløb
Sagen afgøres i byrådet
Beslutning i Byrådet den 31-05-2022
Byrådet bakker op om forslaget og anmoder Natur og Klima om at arbejde videre med det og vende
tilbage med konkret oplæg til byrådet.
Bilag:

