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Høring - forslag til endring i forskrift om oppstillingstillatelser for gevinstautomater
og underholdningsautomater og forskrift om bingo
Politidirektoratetviser til Deres brev datert 18. mars 2005 vedrørende forslag til endring i
forskrift om oppstillingstillatelserfor gevinstautomaterog underholdningsautomaterog
forskrift om bingo.

Høringsbrevet har vært forelagt Oslo, Follo, Vestfold, Telemark,Hordaland, Gudbrandsdal
og Sør-Trøndelag politidistrikter.

Det er foreslått en endring i S 2 tredje ledd i forskrift om oppstillingstillatelserfor
gevinstautomater og underholdningsautomatersom innebærer at det ikke kan foretas noen
endringer i tillatelsene,slik at alle tillatelsene"fryses" slik som de forelå pr. 16.mars 2005.
Dette innebærer bl.a. at en tillatelseikke kan flyttes fra et oppstillingsstedtil et annet. Både
Oslo og Vestfold politidistrikterforeslår at det kan åpnes for en innvilgelseav tillatelsertil
bytte av oppstillingssteddersom det gjeldende oppstillingsstedetavviklesfor å unngå at
lotteriverdige organisasjonertaper inntekt. Politidirektoratetslutter seg til Oslo
politidistriktsuttalelse til dette punktet:
"Oslo politidistriktforeslår at det åpnes for å kunne flytte oppstillingstillatelsersom
står utplassert hos lokalinnehaveresom opphører i Enhetsregisteret, eller som
mister sin autorisasjon etter lotteriloven 5 4c."
Politidirektoratetvil videre foreslå at det vurderes en nærmere presiseringav § 2 i
forskriftsteksten slik at det klart kommer frem at det ikke gis nye oppstillingstillatelser,kun
forlengelser av eksisterendetillatelserpå gjeldendevilkår.Vi viser i den forbindelse til at
Kultur- og kirkedepartementet i brev av 10. desember 2004 til politidistriktenepresiserer at
det ikke skal gis tillatelsertil organisasjonersom pr. 10. desember 2004 ikke hadde
oppstillingstillatelserog at totalt antall oppstillingstillatelserikke skal øke.
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