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Oslo, 4. jonuor 2015

Merknoder til høringsnotqt dotert I 5.1 0. 201 4:
"Høring - forslog til endringer i lolleriregelverkef".

Vårt selskop Goming Solutions AS hqr i long tid orbeidet i den regulerte delen ov
morkedet for pengespill internosjonolt. Vi hor også i vårt dqtterselskop Golocol AS,
sommen med Norges Musikkorps Forbund {NMF) utviklei et spillkonsept som vi mener
er ideelt for bruk i Norge.

I Norge hor Norsk Tipping en sterk stilling og forvolter sitt tildelte qnsvor på en
utmerket måte. I en internosjonol målestokk kqn sonnsynligvis kun det finske
spillselskopet konkurrere med Norsk Tipping mht kombinosjonen ov overskudd (i
obsolutte toll og prosentvis), onsvorlighet og populoritet.

Vi hor i Norge også en rekke lotterier med en årlig solgsgrense på 100 MNOK ("Stort
Lotteri") og Smålotterier med en solgsgrenså på 200.000 NOK. Disse lotteriene
fungerer ikke etter hensikten, noe som hovedsokelig skyldes of moderne spill og
teknologi ikke tillotes brukt.

Vi setter som forutsetning of det er følgende tre hovedmål som skol oppnås ved
endringsforsloget:

- Skqffe totqlt sett mer finonsiering for gode formål i Norge.

Begrense,.eller i olle foll ikke øke, skodevirkningene ov spill.

Vi mener of forsloget som ligger lil grunn for høringsnotot bommer på disse hoved-
målene:

A. Kun humonilcere orgonlsosioner med betydelig inlernosionolvirksomhel kon søke.

Dette betyr of orgonisosjoner med sterke lokole log og tilsvorende foronkring ikke
kon søke; dette er orgonisosjoner som NMF, Speiderbevegelsen, Korforbundet,
Sonitetskvinnene, idrettsbevegelsen, Redingsselskopet og Luftombulonsen.

En orgonisosjon som kqn få en ov de fem lisensene hqr noturlig nok ikke lokole log og
frivillige rundf i londet. Dette betyr frovcer ov egeninnsots og of potensielle spillere hor
el noe distonsert forhold til orgonisosjonen. Dette tører til of slike lotterier i stor grod
må bosere sitt solg på til dels oggressiv tilncerming på telefon og nett, og of de må
drive betydelig morkedsføring. De må også spisse produktene med tilhørende større
fore for ovhengighetsskopende elementer for å bidro til ottroktivitet. Det synes
opplogf qt konniboliseringseffekten på Norsk Tippings spill kon bli betydelig. I proksis
vil dette bety of Norsk Tippings omsetning på spill med stor overskuddsgrod vil gå
ned og erstottes ev humonitcere orgonisosjoners spill med betydelig lovere
overskuddsgrod; oltså er det sonnsynlig of den totole potten til gode formål vil gå
ned.
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B. Rqmmene

De foreslåtte rommene på 300 mill i årlig omsetning og minst 50 % ov GGR (GGR -
Gross Goming Revenue, toiolt solg minus premier) til gode formål tror vi ikke vil
fungere for de foreslåtte lisensberettigede orgonisosjoner. Slike rommer forutsetter
of det er sterke lokole orgonisosjoner som forestår en stor del ov mqrkedsføring og
noe solg på dugnodsbosis, og til et publikum som hqr et positivi forhold til
orgonisosjonen og hvo den gjør i lokolsqmfunnet. For å eksemplifisere dette:

- Vi er overbevist om ot et spill for NMF vil klore en utbetoling på 50 % qv GGR
ollerede fro en omsetning på 2S MNOK.

Etter 8 års drift og omsetning på 10 gonger de foreslåtte rommene, klorte ikke
Posfkode-lotteriet dette i Sverige i 2013 {48 %1.

Konsekvensen ov dette blir do of Deportementet enten må redusere krovet
(midlertidig eller permonent) eller gi høyere solgsrommer. Konnibolisering på og
konkurronse med Norsk Tippings spill vil øke og den totole ondelen til formålene vil
ytterligere reduseres.

Vi kqn ikke se of dette bidror til å nå de ontotte hovedmål- tveri i mof: Den totole
finonsiering ov gode formål går ned, Norsk Tippings enerettsmodell utfordres
ytterligere og mer oggressiv morkedsføring hor definitivt ikke den ønskede effekt for
å begrense skodevirkninger ov spill.

C. Tlldeling qv ligenser

Lotteritilsynet hqr høy kompetonse og long erforing i å vurdere spill og
spillkonsepter. Det er derfor underlig of mon overloter forvoltningen ctv regelverket
til Lotteritilsynet, for så å ovgjøre lisenser ved loddtrekning om det er flere enn 5
søkere som oppfyller krovene i porogrqf 7. Yi ontor of dette er fordi Deportementet
vilvære trygge på ikke å bli involvert i en vurdering og ev bli mistenkt for påvirkning
ov Lotteritilsynets volg. I så foll er dette en bekreftelse på of et Lotteritilsyn underlogt
Deportementet, som igjen kontrollerer Norsk Tipping, ikke er en ideell orgonisering.

Vi er også forundret over of spillkonseptet isolert sett ikke tillegges vekt. For oss synes
det selvsogt of det burde vcere kombinosjonen spill og godt formål som er det
ovgjørende når lisenser skol besluttes.

Veien videre

Vi foreslår of det benyttes mer tid på å studere erforinger fro våre nobolond:

lSverige hodde Postkodelotteriet en overskuddsgrod på 38 % ov GGR i2009 og
48 7o i 2013. Grunnen til denne forholdsvis love ondelen er i hovedsok kostbor
morkedsføring.

I Sverige hodde Bingo-Lotio tidligere en overskuddsgrod på 38 7" ov totole
solgsinntekier {!) på sommenlignbore volumer som Postkodelotteriet hor i dog.
Bingo-Lotto vor et innovotivt spill hvor mesteporten ov solget ble foretqtt ov det
gode formålet på dugnod.

Bingo-Lotto konniboliserte ikke i nevneverdig grod på Svensko Spel i
motsetning til Postkodelotleriet.



".}
oanll|o totunol|t

Den store toperen på det nye lisensregimet i Donmqrk synes å vcere grosrof-

orgonisosjoner. Grunnen til dette ontos i hovedsok å vcere oi
mårkedsføring/sponsing dreies mot orgonisosjoner som gir høyest mu]ig
morkedsføringseffekt. Vi nor informosjon om of grosrot orgonisosjoner hor fått
redusert sine direkte og indirekte inntekter fro spill med hele 7O %.

Konklusjon

Det bskenforliggende målet med de foreslåtte endringene synes å voere å gi Norsk
Tipping konkunqnse - oltså of enerettsmodellen utfordres og ikke bqlonseres. Dette
mener vi er en uheldig utvikling.

Overføring ov oll forvoltning ov lisenser til Lotteritilsynet mener vi er positivt og i slørre
grod enn i dclg vil dette åpne for kvolitoiive vurderinger ov både spill/spillkonsepter
og gode formål.

Økt konkurronse ispillmorkedet vil bidro til of en mindre ondel enn i dog konoliseres
til grosrot-orgonisosjoner. Dette bør kompenseres ved å innføre et regelverk hvor
disse i utgongspunktet får bedre vilkår.

Den opplogte løsningen synes vi er å beholde rommene for Stort Lotteri og
Smålotieri.r, men titlåte moderne løsninger'for å øke inntekter somiidig som
driftskostnoder og risiko reduseres.

Med vennlig hilsen


