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Ekstern foreleggelse - Høring av ny lov om pengespill - Svar fra Kripos
Det vises til høringsbrev av 29. juni 2020 fra Kulturdepartementet om forslag til ny lov om
pengespill. Videre vises til brev fra Politidirektoratet av 27. juli 2020.
Kripos har en merknad til utkastet § 27 første og femte ledd. I første ledd foreslås det en
generell plikt til å gi Lotteritilsynet de opplysninger som tilsynet krever for å kunne utføre sine
oppgaver etter loven. I femte ledd foreslås det at opplysningsplikten ikke skal gjelde for
politiet, "utover det som følger av politiregisterloven § 30, jf. politiregisterforskriften § 9-6
første ledd nr. 5."
Fra utkastet kan det synes uklart om man her ønsker å etablere en adgang for politiet til å dele
opplysninger eller en plikt til å gjøre det. Det sistnevnte tolkningsalternativet blir aktuelt siden
femte ledd er utformet som et begrenset unntak fra første ledd, som nettopp etablerer en
plikt. Bestemmelsene i politiregisterloven og politiregisterforskriften som det vises til, er
derimot bestemmelser som gir politiet adgang til å dele opplysninger dersom visse vilkår er
oppfylt.
Høringsnotatet er heller ikke helt entydig på dette punktet. På side 118 tredje avsnitt skriver
departementet at politiet ikke bør ilegges en slik plikt til å dele opplysninger, og at
politiregisterlovens alminnelige regler er tilstrekkelige. Dette er en oppfatning som Kripos
deler. På side 119 siste avsnitt er politiet imidlertid medtatt i opplistingen over organer hvor
det er ønskelig å etablere en plikt til å utlevere opplysninger til Lotteritilsynet.
Kripos foreslår at § 27 femte ledd får følgende utforming, for å avklare dette spørsmålet:
Opplysningsplikten etter første ledd gjelder ikke for politiet.
Politiregisterloven og -forskriftens regler hjemler utlevering hvor vilkårene for dette er oppfylt.
Dersom det av pedagogiske grunner er ønskelig å tydeliggjøre dette, kan det eventuelt tilføyes
at disse bestemmelsene gjelder tilsvarende.
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