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HØringsuttalelse:

Endringer i forskrifter vedrørende drift av gevinstautomater.

3.1.MAR 1006

I påvente av EFTA dommen har myndighetene besluttet å endre på forskriftene
ved å foreslå å fjerne seddelleseren. Dette skal være et virkemiddel som skal virke positivt for
bekjempelsen av spillavhengigheten.

Vi stiller oss noe tvilene til at det er klokt å endre en godkjenning mens man venter på at
EFTA domstolen skal fatte sin beslutning.
Vi vil imidlertid mer enn gjerne bidra til at spillenes negative egenskaper kan skjermes så
godt som mulig, men har andre løsning på dette problemet.
Eventuelle aktører som aksepterer statens forslag, aksepterer samtidig en potensiell stor
nedgang i omsetning og en mulighet for feil ved automatene når softwiren endres. De kan
ikke komme tilbake å klage over tapt omsetning.

Departementet foreslår at automater ikke kan stilles opp i rom med vekslingsautomater.
Vi forutsetter da at en kiosk, butikk eller spillehall har anledning til å veksle fra egen kasse,
og at andre elektroniske vekslingsmuligheter som ligger i kassefunksjonen en rekke steder er
legale. Det at vekslingsautomater forbys i samme rom, vil kun stimulere til en rekke kreative
løsninger for å omgås problemet, og man bør også kunne stille spørsmålet om det ved kjøp av
andre typer spill skal kunne benyttes sedler eller kort.

Frivilligheten er helt avhengige av inntekter fra automatene og det må antas at de ønsker at
disse kan forbli i markedet, men med vesentlige endringer. Hvordan et økonomisk tap skal
erstattes og hvilke negative følger dette får er det ingen som diskuterer.
Frivilligheten burde søke efter kreative akseptable løsninger, og disse endringene burde
myndighetene drøfte med frivilligheten før man går til drastiske beslutninger. Enkelte fo
har påpekt innstramninger og endringer helt siden midt på nittitallet. Enkelte aktører
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markedet er rede til å fremlegge konkrete løsninger hvor det tas særlig hensyn til de negative
faktorene, samtidig som entreprenørleddet endres til et serviceledd og hvor formålet kan
oppnå 70 % av omsetningen. Vi har konkrete løsninger som det er verdt å se nærmere på.

Frivileten og mynd.ghetene  hør være  positive til:

a) En kortsiktig løsning på akutte problemer, men ikke en så radikal og lite gjennomtenkt
løsning.

b) Langsiktige forutsigbare løsninger. Frivilligheten, enkelte andre aktører og
myndighetene bør derfor snarest komme i dialog for å se på fremtidige modeller både
med og uten monopol og hvor alle lotteri/spilimuligheter tas opp til diskusjon..

Seddelleseren os myntinnkastet.

Vi foreslår følgende kortsiktige  løsning.

a) Myntene Kr. 1.- og Kr. 5.- fjernes.
b) Sedlene Kr. 50.- og Kr. 100.- fjernes.
c) Det legges inn en forsinkelsesløsning ved bruk av kr. 200.-

Endringene bør være iverksatt fra og med 1. august 2006.

På denne måten vil vi  begrense  bruken av både myntpåkastet  og seddelleseren  og håper ved
dette å oppnå følgende:

a) Færre unge bruker automatene.
b) Det tar lengre tid å bruke sedler og dermed oppnås en effekt.
c) Vi er klar over at de ved en slik løsning, vil omsetningen sannsynligvis synke

betydelig og det aksepteres.

Ved denne løsningen slipper vi de fleste kreative løsninger på hvordan man skal omgå et
påbud. Kreativiteten er stor, men dessverre er det nok fortsatt noen som ikke forstår at
grådighetens tid er forbi.

Med vennlig hilsen

Per R. Brun
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