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Tilsvar til  høringsskriv.

Norges Volleyballforbund,  på vegne av flere særforbund iht liste ,  har følgende tilsvar til
nevnte høringsbrev.

Forbundene stiller seg skeptisk til den praksis at myndighetene først gjennomfører en endring
av forskrift, for deretter å sende endringen på høring.

Måten denne endringen har blitt gjort på, har i tillegg medført at den har fått tilbakevirkende
kraft- selv saker som på det aktuelle tidspunkt var til behandling; ble stanset.

Ordlyden:  "Oppstilling  i henhold til gitt oppstillingstillatelse for gevinstautomater kan ikke
flyttes fra  et oppstillingssted til et annet,  og det kan heller ikke byttes entreprenør "  gir mange
sideeffekter ,  som vi antar ikke kan være tilsiktede:
Oppstillingssteder selges eller legges ned .  Entreprenør velger å ta ut automat.
Entreprenørselskap avvikles . Lokale forhold  som veiarbeid/omlegging av trafikkmønster gjør
konsekvensene spesielt urimelige for organisasjonene.

Disse effektene vil drastisk kunne endre organisasjonenes forutsigbare inntektsnivå, en
forutsigbarhet som er svært viktig for driften av aktiviteter. Organisasjonene fratas
muligheten til selv å påvirke sine inntekter. Dette vil kunne ramme mindre og svake
organisasjon hardest, dersom de mister sin ene eller sine få tillatelser.

Hva gjelder den bebudede forlengelsens varighet, har vi allerede gjentatte ganger sett at
myndighetenes plan om monopol har blitt forsinket. Vi er ikke fremmed for muligheten av at
dette kan gjenta seg, og synes derfor at det er ekstra viktig at organisasjonenes
rammebetingelser opprettholdes slik som de har vært frem til den 16. mars 2005.

Med vennlig hilsen
F Norges Volle b llforbund m. fl.særforbund
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