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HØRING - POLITIETS FORVALTNING AV SAKER ETTER LOTTERILOVEN -
OVERFØRING TIL LOTTERITILSYNET

Norsk Psoriasisforbund (NPF) vil innledningsvis gi noen generelle merknader til dette
høringsforslaget.

Bakgrunnen for høringsforslaget er Stortingets lov av 17 juni 2003 som gir Norsk Tipping
enerett for oppstilling av gevinstautomater fra 1.1.2006. Staten ved Kultur-og
Kirkedepartementet har nå tapt denne saken i 2 rettsinstanser. Videre har ESA gitt samme
type innspill i denne saken. Dette betyr at det nå hersker stor usikkerhet om framtidas
lotterivirksomhet i Norge. Det er derfor oppsiktsvekkende at departementet nå driver denne
saken videre som om intet har hendt.

NPF har følgende kommentarer til de konkrete forslag som ligger i saken fra departementet.

Utredningen konkluderer med at politiets ansvar skal overføres til lotteritilsynet. NPF mener
at en sentralisering av disse tjenestene til ett sted vil gi negative effekter for brukerne. Den
foreslåtte modellen vil gi større avstand mellom bruker og forvaltning. Tap av nærhet vil være
negativt.

Politiet gir i dag bl.a løyve til tradisjonelle forhåndstrukne og etterhåndstrukne lotterier med
en omsetning over kr 100 000. Ved de fleste etterhåndtrukne lotterier er det også politiet som
står for gjennomføringen av trekningen. Ut fra det foreliggende forslag er det vanskelig å få
klarhet i hvordan man praktisk har tenkt at dette skal foregå i framtida i forhold til den
foreslåtte sentraliserte modell!

NPF mener derfor at man gjennom en overføring av disse oppgavene til Lotteritilsynet vil
miste en viktig nærhet mellom brukere og forvaltning. Dette vil bla føre til at organisasjonene
vil få seg pålagt et merarbeid ved at den lokalkunnskap som politiet sitter inne med kan gå
tapt i saksbehandlingen.

Med vennlig hilsen
Norsk Psoriasisforbund

Aase Marit Waage
forbundsleder A.
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