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Høringssvar - forslag til endring i forskrift om oppstillingstillatelser for
gevinstautomater og underholdningsautomater og forskrift om bingo.
Norges Skiforbund viser til høringsbrev fra Kultur- og kirkedepartementet av 18. mars 2005.
Norges Skiforbund slutter seg til intensjonen i forskriftsendringen om å fryse markedet inntil
rettsaken og det juridiske knyttet opp mot monopolet pa gevinstautomater, er avklart.
Ordlyden

i § 2 tredje ledd

„Oppstillingstillatelser

Jo, gevinsluiiloii7atei°

kan ikke flyttes fra et

oppstillingssted til el annet, og det kan heller ikke byttes eiit7°ein noi°", gir flere negative
sideeffekter for formålene,' og kan ikke ha vært intensjonen i forskriftsendringen.
Politidistriktene har svært ulik behandlingstid pa søknader om tillatelser på gevinstautomater.
Det kan være søknader som har ligget til behandling i opptil en måned. En frys med
tilbakevirkende kraft til den 16. mars, rammer formal som har søknader inne til behandling
urimelig. Skiforbundet hadde en rekke søknader inne til behandling, da Skiforbundet måtte
redusere antall tillatelser i 7-Eleven. Konsekvensen av frysen, er at disse søknadene ikke blir
behandlet selv om Skiforbundet hadde alternativ oppstillingssted for tillatelsene. Skiforbundet
vil derfor anmode om at søknader som er poststemplet inn 16. mars blir behandlet ihht
tidligere praksis.
Skiforbundet ser perioden 16. mars og frem til forskriften er vedtatt i Statsråd, som en
mellomperiode. Det vil kunne skje endringer som rammer formålet, f.eks om oppstillingssted
selges eller går konkurs. Eventuell ny eier bør kunne gis mulighet til å overta/videreføre
tillatelsen benyttet på stedet.
Skiforbundet håper KKD vil se inn i de punktene og merknadene beskrevet over.
Med vennlig Hilsen
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Kristin Felde
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