
 
 
 
 
 
 
Det kongelige Kultur og Kirkedepartement. 
Boks 8030 Dep, 
0030 Oslo.   
         April 05 
 
 
 
Høring -forslag til endring i forskrift om oppstillingstillatelser for 
gevinstautomater og underholdningsautomater og forskrift om bingo. 
 
 
Når automatene fortsatt kan stå i spill efter 30.6.05, dog på ubestemt tid, så bør man benytte 
tiden frem til en endelig avgjørelse til å komme frem til en løsning som alle parter kan enes 
om. Dersom et slikt arbeide kan starte umiddelbart, vil man innen en periode på ca:18 
måneder kunne komme frem til endelige løsninger. 
 
Et monopol er ikke løsningen. 
 
Det bør være mulig å finne frem til løsninger for den videre driften, der automatene, stedene, 
driverne og formålene får stramme rammevilkår å jobbe under.  
 
I mellomtiden er det foreslått at bransjen må leve med en frysing av situasjonen per 16. mars 
05. 
 
En frysing av situasjonen innebærer at formålene igjen er taperen. 
 
1. Vi har opplevd at lokalinnehavere er tilbudt store summer for å bli kvitt en konkurrent. 
Hensikten er at ens egen automat spiller mer inn da konkurrenten er ute. Lokalet får like mye i 
provisjon og en sum under bordet. Formålet er taperen. 
 
2. Vi opplever at steder legges ned av forskjellige årsaker. En årsak kan være at entreprenøren 
ikke finner et sted lønnsomt eller det passer dårlig inn i driftsmønsteret og dermed legges 
stedet ned. Formålet har ingen mulighet til å erstatte stedet verken i egen regi eller ved å skifte 
entreprenør. Ingen er formålet taperen. 
 
For å tilfredsstille partene og ikke minst formålene og de spilleavhengige bør følgende skje: 
 

1. Forutsigbarhet. Det er viktig for et formål, enten det er et lite lag eller en stor 
landsdekkende organisasjon at man kan planlegge i flere år fremover hvilket 
aktivitetsnivå man kan legge seg på og hvilke aktiviteter man kan sette i gang. 
Organisasjonene har ofte langsiktige prosjekter både i inn og utlandet og er nødt til å 
kunne planlegge for flere år av gangen. Alle organisasjoner og lag har ansatte som har 
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krav på en forutsigbarhet i sin fremtid. Slik de ansatte har levd de siste par årene burde 
man være spart for i dagens Norge. 
- Automatene bør kunne stå som i dag frem til det er funnet en løsning på problemet 
og nødvendige tiltak kan setets ut i livet. Siste frist for en slik løsning bør settes til 
31.12.06. 

 
2. Avhengighet.  

 
Alle vet at med aggressive automater så øker avhengigheten. Alle vet at dersom man 
fjerner tilbudet i det offentlige rom så øker avhengigheten ved å spille skjult fra egen 
PC. Denne måten å spille på er den verst tenkelige.  

 - Det må settes av nødvendige økonomiske midler til både forskning og behandling. 
 

3. Automatene.  
Automatene vil i løpet av kort tid bli erstattet av rene terminalløsninger med tilgang på 
flere spill. Terminalspillene bør kunne løse mange av problemene som dagens 
automater har. 
Det bør settes i gang et samarbeide mellom automatbransjen, formålene og 
myndighetene slik at fornuftige automatforskrifter kan utarbeides. 
Det må utarbeides strenge rammevilkår. 
- Lyd og lys må dempes betraktelig. 
- Hastigheten per spill må senkes. 
- Maksimal gevinst må settes til 20 x satset beløp. 
- Maksimalt beløp som kan satses per spill må ikke overstige kr. 100.- 
- Antall automater bør ikke overstige 12.000 på landsbasis. 
- Gevinster må hentes hos lokalets innehaver. Automaten gir kun ut kvittering på 

gevinst. 
- Opparbeidet kreditt kan bare benyttes til ordinære omspill. Bonusspill tillates ikke. 
- Automatene må bort fra åpne rom i fellesarealer, dagligvare etc. 

 
 

4. Lokalene. 
 

Lokalene der automaten skal stå må ta aktiv del i investeringene, arbeidet med oppgjør 
og kontroll. På den måten får lokalet et større ansvar og dermed en større interesse for 
terminalenes drift.  
- Lokaler hvor automaten kan stå oppstilt kan være: Egne spillerom i kiosker eller 

dagligvarer, da sammen med spill fra Norsk Rikstoto og Norsk Tipping AS. 
- Spillehaller med et større antall spill og et sammensatt tilbud. F.eks Travbaner. 
- Bingolokaler. 
- Hotell, restauranter, pub etc. der man har tradisjon for å overholde en 18 års 

grense. 
 

Lokalene må ta mer aktiv deltagelse i konseptet, både på investeringssiden og 
oppgjørssiden. 
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5. Entreprenøren  
Denne vil efterhvert forsvinne og vi får profesjonelle ”servere” som kan betjene sine 
kunder på en langt rimeligere måte enn i dag. Import og utvikling vil fortsatt ligge i 
egen profesjon. 

 
 

6. Fordelingen av omsetningen. 
Kontantomsetningen bør kunne fordeles slik: Lokalet 20-30% mot at han tar del i 
investeringene og oppgjør, ”Server” 5-10% avhengig av innsatsen. Formålet 50-70% 
avhengig av hvem som tar investeringene, arbeidsfordeling  etc. 

 
7. Hvor kan det spilles. 

a) spillehaller som i tillegg har en rekke andre tilbud som servering, andre typer 
spill og underholdningstilbud etc.  Antall automater kan med fordel være stort. 

b) Storkiosker, varehus som innreder egne spillerom hvor også Tipping og 
Rikstoto inngår som en del av et lite miljø. 

c) I Bingolokaler 
d) Reiselivsrelaterte bedrifter som barer/pub/hotell etc. hvor man har tradisjon for 

å overholde 18 års grensen. 
 
            Hvor skal det ikke spilles. 
 

a) I dagligvarebutikker, kiosker, varehus etc. der automatene står i en del av 
fellesarealet. 

 
 

8. Samarbeide. 
 
Departementet/Tilsynet bør snarest sette ned en gruppe personer som kan lage nye 
retningslinjer for fremtidens utbetalingsautomater/terminaler. Frem til denne gruppen har lagt 
frem sitt forslag, og dette er vedtatt bør automatene stå som i dag. 
Denne gruppen bør fortsette sitt arbeide for å fange opp alle spill og lotterier slik at man kan 
få en totalvurdering av alle tenkelig spillkonsept. 
 
Gruppen bør bestå av: 
 

a) Personer fra formålet.               Maks 3 personer. 
b) Personer fra automatbransjen.                         Maks 2 personer. 
c) Personer fra lokalene/butikk/bingolokale etc.                     Maks 2 personer 
d) Personer fra myndighetene: Departementet og tilsynet.     Maks 3 personer. 
e) Personer fra Norsk Tipping AS og Norsk Rikstoto.           Maks 2 personer. 

 
 
En endelig innstilling bør være ferdig slik at nye forskrifter og ny terminaler kan være i drift  
1.1.07. 
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Vi foreslår at den foreslåtte teksten i § 2 utgår og erstattes av : 
 
En tapt oppstillingstillatelse får 6 ukers frist til å finne ny godkjent plass dersom den 
eksisterende plassen tapes. 
 
Tillegg: 
 
Det nedsettes et utvalg som skal komme frem til nye forskrifter for spill fra automater 
og andre spill i Norge. Frem til dette utvalget har lagt frem sitt forslag om 
utbetalingsautomater, lokaler og fordeling av omsetningen, og forslaget eventuelt er 
vedtatt, kan det antallet automater som var i spill per 1.1.2001 stå i drift. Denne 
perioden kan ikke overstige 3 år. 
 
 
 
Med vennlig hilen 
Per R. Brun 


