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Oslo, den 17. mars 2004

HØRINGSUTTALELSE :  PRØVEPROSJEKTER FOR PENGESPILL
PÅ INTERNETT OG ANDRE ELEKTRONISKE KANALER

Det bes i brev av 11. februar 2005 om merknader til overnevnte.

Norsk Lokalradioforbund er en interesse- og serviceorganisasjon for,,den norske lokalradiobransjen.
En tredjedel av medlemsmassen baserer sin drift på i hovedsak bingospill. Dette er inntekter som
er helt nødvendige for å holde liv stasjare.;-;' næringssvake områder--,med små muligheter for
reklameomsetning.

Forbundet ser positivt på at norske foretak får muligheten til å drive nettbasert spill med formål å
drive midler til humanitære og samfunnsnyttige formål. Det er klokt  og fornuftig  av norske
myndigheter å legge til rette for norskdrevne spilltilbud på Internett og andre elektroniske kanaler
fremfor at all omsetning går til utenlandskdrevne selskaper. En regulering og kontroll av tilbudene
vil være nødvendig.

Norsk Lokalradioforbund ber Kultur- og Kirkedepartementet likevel gi rom i lovverket for at
prøveprosjekter hvor også aktørene uten konsesjon til nasjonale spill på nett gies begrensende
tillatelser i forhold til lotterivirksomhet på Internett og andre elektroniske kanaler.

Forbundet har flere ganger henvendt seg til departementet og Lotteritilsynet om salg av
bingoblokker over Internett .  Dette er blitt avvist med skepsis og  frykt  i at det vil kunne skje
ukontrollert salg og spill av bingoblokker og at omsetningen kan øke dramatisk.

For flere lyttere av forbundets stasjoner er det gjerne stor avstand  til nærmeste  kommisjonær.
Mange eldre og handikappede har også vanskeligheter med å ta seg til kommisjonæren for å kjøpe
bingoblokker .  I forslaget om salg av bingoblokker over nettet er det kun mulig å laste ned blokker
som blir kjøpt - og ikke spille fysisk på Internett. Blokkene må printesut og egne serier blir avsatt
til nettsalg.  Da det begrenser seg selv hvor mange bingoblokker en spiller fysisk kan spille på
samtidig er det umulig at spillingen kommer ut av kontroll.

Både kultur- og distriktspolitisk må det anses viktig at stasjonene som har bingo som eneste reelle
inntektskilde får mulighet til å også kunne selge blokker på nett.

Norsk Lokalradioforbund anbefaler at det i tillegg til de kontrollerte ,  konsesjonsbaserte
norske spillene på nett gies rom for prøveprosjekter medsalg av bingoblokker på nett
for lokalkringkasting.

Utover dette har forbundet ingen merknader.

Med vennlig hilsen
Norsk Lokalradioforbund
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