
Kultur- og kirkedepartementet
Postboks 8030 Dep
0030 OSLO

Deres referanse Vår referanse Dato
2001/00012 2005/00473-3 008 01.04.2005

Høring - prøveprosjekter for pengespill på Internett og andre elektroniske kanaler

Vi viser til høringsbrev av 11.02.2005  om ovennevnte.

Utgangspunktet i norsk rett er at pengespill er forbudt, jf stri § 298, og kun tillates etter
hjemmel i lov. Det er i 2001 gitt tillatelse til 4 prøveprosjekt med spill via Internet og andre
elektroniske kanaler. Bakgrunnen for tillatelsen er den teknologiske utviklingen og
konkurransen fra utlandet. Det følger av høringsbrevet at departementet setter som
forutsetning for videre drift av prøveprosjektet at de ikke skaper samfunnsproblemer i form
av hvitvasking eller spilleavhengighet, samtidig som de gir et økonomisk overskudd til
formålene. Departementet foreslår at Norsk Rikstoto og Norsk Tipping får permanent
tillatelse til å formidle ordinære pengespill via Internet og mobiltelefon. Nevnte to selskaper
gis ikke tillatelse til å etablere interaktive spill.

Den teknologiske utviklingen med fremvekst av Internet og andre elektroniske kanaler har
påvirket de fleste sektorer i samfunnet. Forslaget om pengespill på Internet synes å komme
som en naturlig følge av denne utviklingen. Bruk av Internet muliggjør distribusjon av
lotteri og pengespill til alle døgnets tider og over alt. Evalueringen av prøveprosjektet viste
at spill på Internet og mobiltelefon ikke reduserte omsetningen på andre spill, og at
omsetning over Internet prosentvis ikke utgjorde en stor andel av den totale omsetning for
spill. Til sammen hadde de 4 selskapene som inngikk i prøveprosjektet en omsetning på 382
millioner i 2003, en økning fra 217 millioner året før. Selv om det prosentvis ikke utgjør stor
andel av den totale omsetning, er dette allikevel betydelige beløp.

I våre merknader til høringen tar vi ikke stilling til spørsmål om spilleavhengighet eller om
det er fornuftig å begrense tillatelsen for permanent drift til to navngitte selskaper Norsk
Tipping og Norsk Rikstoto (tilsvarende innføring av monopol for spilleautomater).

Fra vår side vil vi påpeke at det ved en innføring av spill på Internet og andre elektroniske
kanaler må etableres gode og enkle rutiner for kontroll og tilsyn med gjennomføring av
spillene. Det må stilles krav til spillesystemet, ikke bare for å sikre trygge spilletilbud,
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aldersgrense mv, men også for å hindre kriminalitet i forbindelse med slike spilletilbud og
for å hindre hvitvasking, eksempelvis av ransutbytte eller penger fra narkotikaomsetning.
Det fremgår ikke av høringsbrevet om slike rutiner, som etter vår mening må være en
forutsetning for å etablere spillene, vil bli etablert.

Vi vil påpeke at de løsninger som må utvikles, må inkludere sikker identifisering av den
enkelte spiller. Dette ikke bare for å sikre at spilleren er over 18 år, men også for å unngå
registrering av flere spillekonti pr spiller og overholding av eventuelle beløpsgrenser. Det er
videre av vesentlig betydning å hindre hvitvasking. Det bør vurderes om beløp over en viss
størrelse skal meldes på lik linje med andre hvitvaskingsmeldinger. Høringen omfatter ikke
hvordan beløpstransaksjonene foregår ved spill på Internet eller andre elektroniske kanaler.
Vi forutsetter at eventuelle bankkonti skal være en norsk debetkonto med registrert bruker,
og at utenlandske anonyme bankkonti eller banker uten sikker identifisering av sine kunder
(Donald Duck m v) ikke godtas.

Betalingsformidling på Internet og andre elektroniske kanaler reiser spesielle problemer,
både i forbindelse med sikkerhet ved verifisering av kunden og i forbindelse med overføring
fra debitor til kreditor gjennom nettverkslinjen. Datasikkerhet må ivaretas. I tillegg vil vi
reise spørsmål om det også kan være et krav om at betalingen skjer umiddelbart. Etter norsk
lovgivning er det ikke ønskelig å innvilge kreditt ved pengespill jf straffelovens
ikraftredels eslov 512 "A f Spd og Via~ opstaar ingen FØligtdse, cg enA n jendelse of derved
stiftet Gjcdderuforhinderu. Det sa gi ilder Laan ellerForsku4 som Hogen zidende om Øienrdet har
idet til brug zed Spil eller Vcalderraal.". Vi antar at pengespill ved bruk av mobiltelefon over
teletorg ikke kan tillates, da telefonbruken faktureres etterskuddsvis. Tilsvarende må gjelde
for Internet.
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