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Vår ref.:

I FORSKRIFTEN VEDRØRENDE DRIFT AV

Vi viser til tilsendt høringsbrev med svarfrist 28. april d.å., og setter pris på anledningen til å

fremme våre synspunkter.
Vi er kjentmed at departementeti lengretid harønsket å iverksettetiltak for å begrensede
samfunnsmessige skadevirkningene av gevinstautomater, med de økonomiske , sosiale og

familiæreproblemerdette medførerfor de spilleavhengige. NOAS deler departementets
bekymring for denne gruppen. Samtidig er vår organisasjon i den situasjon at vi de siste årene
har hatt ikke ubetydelig inntekter fra gevinstautomater. Et eventuelt bortfall, eller kraftig
reduksjon av disse inntektene vil sette oss i en vanskelig økonomisk situasjon, og vårt
høringssvar vil følgelig balansere disse to forholdene.
I og med at vi deler departementets syn på behovet for å avhjelpe gruppen som lider sterkt
under spilleavhengighet, har vi isolert sett ingen innvendinger mot at det innføres et forbud
mot bruk av sedler i automatene.

Det andre forholdet som utkrystallerer seg som en konsekvens av at det innføres forbud mot
at automatene kan motta sedler vedrører de humanitære organisasjonenes inntektsgrunnlag.
Etter at Stortinget i juni 2003 vedtok at Norsk Tipping skal ha enerett på drift av
gevinstautomater, ble det bestemt at organisasjonene skulle tilkjennes en kompensasjon for
bortfallet av inntekter på 2001-nivå. For NOAS' del vil dette per i dag utgjøre et
inntektsmessig tap i størrelsesorden kr. 0,8 mill. Inntekter fra spilleautomater utgjorde i 2005
om lag 30 prosent av vårt driftsmessige inntektsgrunnlag.
I forbindelse med budsjettbehandlingen høsten 2005 avgjorde daværende statsråd Valgerd
Svarstad Haugland at bortfallet allikevel ikke skulle kompenseres for 2006, dette med

bakgrunn i den situasjonen som var oppstått i forbindelse med EFTA-domstolen, og at
organisasjonene allikevel hadde hatt inntekter i 2005.
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Denne beslutningen ble truffet så sent som i oktober 2005, og ville, dersom Høyesterett ikke
hadde valgt å avvente EFTA-domstolens behandling med påfølgende utsettelse av monopolet,

fått vidtrekkende konsekvenser for organisasjonenes økonomi i 2006. Beslutningen ble ikke
reversert av statsråd Trond Giske i forbindelse regjeringen Stoltenberg Hs budsjettrevisjon.

Vår økonomi er svært sårbar, og er direkte knyttet opp mot det arbeidet vi til enhver tid vil
være i stand til å tilby de asylsøkere som ber om vår bistand. Vi oppfatter det dit hen at dette

må tas hensyn til i det videre arbeidet med automatreformen fra departementets side. Slik det
fremstår per i dag, synes situasjonen uforutsigbar, og vi er bekymret for hvordan dette vil
utvikle
seg.
Vi ber derfor departementet ta spørsmålet om kompensasjon, herunder på hvilket nivå den bør
ligge, opp til fornyet vurdering. Det vil være NOAS' syn at kompensasjonen bør ligge på det
inntektsnivået organisasjonene hadde i 2005.

På denne måten vil man både oppnå bekjempelse av de samfunnsmessige skadevirkningene
som gevinstautomatene påviselig innebærer, samtidig som man bidrar til å skape trygge
rammer omkring organisasjonenes tilbud til andre utsatte grupper i samfunnet.
Vi håper våre innspill blir tillagt vekt i departementets videre arbeid med automatreformen,

og stiller oss til disposisjon for ytterligere opplysninger om dette skulle være ønskelig.

Med vennlig hilsen
for Norsk Organisasjon for Asylsøkere

o
Morten Tjessem ygeneralsekretær
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