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Høring av forslag til forskrift om forbud mot betalingsformidling for pengespill
uten norsk tillatelse

Vi viser til Kultur- og kirkedepartementets brev av 31.03.2009 om ovennevnte.

Saken har vært forelagt Konkurransetilsynet, som ikke har kunnet prioritere saken og
derfor ikke har gitt noen uttalelse.

Forslaget forbyr norske banker og finansinstitusjoner, samt filialforetak etablert i
Norge, å formidle betaling av innskudd og gevinst i pengespill som ikke har tillatelse i
Norge.

Det fremgår av høringsnotatet at forslaget vil medføre at de berørte foretakene ikke kan
tilby for eksempel kredittkort med slik funksjonalitet at kortene kan benyttes hvor
brukerstedet har brukerstedkode for lotteri- og pengespill. Forbrukere som ønsker
denne type funksjonalitet, vil da følgelig være henvist til banker og finansinstitusjoner
som ikke er etablert i Norge for å få det produktet de ønsker. Dette utgjør en
konkurransevridning til ulempe for de leverandører av betalingsformidling mv. som er
etablert i Norge.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet anser at formålet med den foreslåtte
reguleringen kan medføre at en må akseptere en viss grad av konkurranseulempe for
norske tilbydere av betalingstjenester mv. så lenge virkningen ikke blir for stor.
Høringsnotatet gir imidlertid ikke en tilstrekkelig beskrivelse til å vurdere omfanget av
dette problemet. Viktige forhold for å vurdere dette vil bl a kunne være antallet spillere
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som må forventes å rette sin etterspørsel mot betalingsformidlere etablert utenfor
Norge, og hvordan brukerstedskoder benyttes i praksis. Dersom de brukersteder som
er registrert med brukerkode for spill, også leverer et bredere utvalg av varer og
tjenester, vil sperringen for betaling også omfatte dette. Også personer som ikke spiller,
vil derfor kunne komme til å etterspørre kredittkort levert av betalingsformidlere i
utlandet som følge av forslaget. Vi har for vår del ikke oversikt over dette.
Kulturdepartementet bes om å gjennomføre en nærmere vurdering av disse forhold før
det tar endelig stilling til saken.
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