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Høring  -  forslag til endring i forskrift om oppstillingstillatelser for
gevinstautomater og underholdningsautomater og forskrift om bingo

LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke har gått gjennom høringsnotat med
forslag til endring i forskrift om oppstillingstillatelser for gevinstautomater og
underholdningsautomater og forskrift om bingo.

I.HL

LHL er innforstått med den foreslåtte fryssituasj onen og er enige i at det er viktig å
skape ro i markedet i den uavklarte situasjonen som har oppstått. Et hovedprinsipp må
være at formålene ikke skal komme tapende ut av situasjonen.

Utilsiktede konsekvenser
Ved salg av aksjer i et AS, endring av organisasjonsnummer, endring av ansvarlig
person, endring av stedlig ansvarlig vil ikke formålet få fornyet oppstillingstillatelse.
I en fryssituasjon fratas formålene muligheten for å flytte automater til sikrere plasser i
forhold til innbrudd, ivareta 18-årsgrensen og uheldig spilleadferd.

LHL har derfor behov  for å komme med tre presiseringer  i forhold til det foreliggende
forslaget:

1. Ved eierskifte eller skifte av daglig leder på oppstillingssted må formålet kunne
fornye tillatelsen, forutsatt at alt annet holdes likt, dvs. at formål og operatør er
det samme og at automaten blir stående i det samme lokalet.

2. Ved opphevelse av fryssituasjonen forutsetter vi at formålene opprettholder det
antall tillatelser man gikk inn i fryssituasjonen med, dvs. antallet tillatelser per
16. mars 2005 må også forbli formålenes eie etter opphevelsen av
fryssituasjonen.
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3. Søknader som var innsendt til behandling før 16. mars 2005, må etter
intensjonene i punkt 1 og 2 kunne realitetsbehandles etter ellers gjeldende regler.

Med vennlig hilsen
Landsforeningen

for hjerte- og lungesyke

Svein rik Myrseth
For undsleder

c _ _Finn Grønseth
Generalsekretær
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