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Høringssvar - Lotterinemnda – ny lov om pengespill
Det vises til Kulturdepartementets høringsbrev 29. juni 2020 med fastsatt høringsfrist til 29.
september 2020 (deres referanse sak 20/3673). Lotterinemnda ønsker å uttale seg begrenset til
det som gjelder organiseringen av nemnda og dens arbeid som beskrevet i punkt 18.7 –
Klagebehandling – i det vedlagte høringsnotatet.
Lotterinemnda består i dag av en leder og to medlemmer. I dagens nemnd er leder jurist, og de
øvrige er økonomer med ulik erfaringsbakgrunn, herunder fra Sparebankstiftelsen. Hvert av
medlemmene har personlig vara med tilsvarende kompetanse. Det er i dag kun lovregulert at
nemndas leder og dennes vara skal ha juridisk embetseksamen.
Lovforslaget legger opp til at nemnda fortsatt skal bestå av tre medlemmer. I departementets
høringsnotat er det foreslått at to av medlemmene skal ha juridisk embetseksamen, og at det
tredje medlemmet skal ha økonomisk eller annen relevant kompetanse. Videre er det foreslått
at varamedlemmene bør fylle de samme kompetansekravene som medlemmet de trer inn for.
Lotterinemnda er enig i at nemndas juridiske kompetanse bør styrkes i større og kompliserte
saker. Imidlertid er bør en slik styrking ikke skje på bekostning av øvrig fagkompetanse.
Lotterinemnda er klageinstans også for Lotteritilsynets vedtak etter forskrift om
merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, og det er også i disse sakene av
betydning å ha økonomisk og regnskapsfaglig kompetanse. Nemnda mener det også vil være
hensiktsmessig med et medlem fra, eller med kunnskap om frivillig sektor. Departementet bes
derfor om å vurdere en utvidelse av nemnda til fem medlemmer. Alternativ kan det vurderes
en større nemnd bestående av minst seks medlemmer som velges til den enkelte sak basert på
rullering og kompetanse. Behovet for varamedlemmer vil i så fall være begrenset.
Hvis det blir besluttet å ha en større nemnd, med ulike nemndssammensetning i den enkelte
sak er nemnda enig i at det i de ordinære sakene er tilstrekkelig med tre medlemmer i nemnda,
eventuelt med mulighet for forsterket nemnd i særlig vanskelige eller prinsipielle saker.
Sammensetningen i den enkelte sak vil ved en slik organisering kunne variere ut fra
kompetansebehov. Saksmengden for Lotterinemnda er høy og restansene er for tiden relativt
store. Det er videre grunn til å tro at nemndas arbeid vil bli mer omfattende dersom
lovforslaget vedtas. Saker om ileggelse av overtredelsesgebyr antas å kreve mer ressurser fra
både sekretariat og nemnd. En omleggelse av nemndas størrelse og organisering, som
foreslått ovenfor, vil kunne bidra til at saksmengden fordeles på et større antall medlemmer og
redusere arbeidsbelastningen for det enkelte nemndsmedlem.
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Departementet foreslår å følge utvalgets forslag til saksbehandlingsregler i NOU:2019:5 (Ny
forvaltningslov). De foreslåtte reglene i NOUen er imidlertid generelle og tar i liten grad opp
forholdet til EMK, som aktualiseres ved at nemnda skal behandle klagesaker om ileggelse av
overtredelsesgebyr. Nemnda savner en vurdering i høringsnotatet av saksbehandlingsreglene
og forholdet til EMK for denne sakstypen.
Departementet foreslår at hovedregelen bør være at nemnda gjennomfører fysiske møter, men
med mulighet for digital behandling ved telefon, e-post eller videokonferanse. Lotterinemnda
er enig i at møtene må kunne avholdes digitalt. Videre bør alle medlemmene være til stede i
fysiske og digitale møter. Kurante saker bør imidlertid kunne behandles ved sirkulasjon per epost, slik at vedtak er truffet etter at alle medlemmene har uttalt seg. Dette er etter nemndas
syn godt beskrevet i NOU:2019:5 punkt 30.6.2 og forslaget til ny forvaltningslov § 69. Det
bør overlates til nemndas leder å beslutte møteform i den enkelte sak, og uten at det oppstilles
en hovedregel om fysisk møte.
Lotterinemnda er positiv til den foreslåtte delegasjonshjemmelen for kurante saker, som
foreslått under punkt 18.7.2. Det bør kunne overlates til sekretariatet alene å treffe vedtak i
klage over avvisningsvedtak som følge av oversittelse av tidsfrister, eller med
problemstillinger som er avgjort med klar praksis tidligere. Dette vil kunne bidra til å redusere
saksbehandlingstiden.
Avslutningsvis vil Lotterinemnda peke på utviklingen i saksfeltet hvor klagesakene blir flere,
større og mer komplekse, og i den forbindelse understreke behovet for å tilføre tilstrekkelig
med midler til sekretariatet, og nemnda, for å kunne avgjøre sakene innen rimelig tid.
Med hilsen
Elisabeth Wittemann
Nemndsleder
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