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Høring  -  endringer i forskrifter vedrørende drift av gevinstautomater.

Innledning

De 10 Humanitære (10H) har mottatt ovenstående høring, og har følgende
synspunkter på denne.

10H er positive til de reguleringer departementet legger opp til i høringen ved
å forby seddelmatere på gevinstautomater, samt å forby vekslingsautomater i
lokaler der gevinstautomater er utplassert.

10H er videre enig i departementets vurdering om at dette vil redusere
omsetningen og dermed på en bedre måte ivareta hensynet til personer med
negativ spilleadferd.

Konkrete innspill til høringen

10H har merket seg at det rettslige forbud mot seddelbruk innføres med
virkning fra 1. juni 2006. Samtidig foreslås det at ordningen med fysisk
blokkering for bruk av sedler skal være effektiv i automaten fra en annen dato
- 1. august 2006. Vi vil peke på det uheldige i at det innføres to ulike datoer
for gjennomføring av forbudet. Alene hensynet til effektiv håndheving av
forbudet bør tilsi at det rettslige forbud legges til samme tidspunkt som
pålegget om fysisk blokkering, dvs. 1. august 2006. Seddelforbud uten
samtidig blokkering av fysiske muligheter for seddelspill kan dessuten fremstå
som noe inkonsekvent og vanskelig å forstå for allmennheten. Dette kan virke
uheldig i dagens uavklarte situasjon, hvor regelverket bør utformes på en klar
og forståelig måte, særlig overfor spilleren.



Forskjell i dato på det rettslige forbud og fysisk innrettelse av automaten kan
vel etter omstendighetene også være problematisk i forhold til direktiv 98/34
EF. 10H anbefaler derfor departementet om å velge 1.  august som felles dato
for innføring av rettslig forbud mot benyttelse av sedler og fysisk blokkering
for effektivisering av forbudet.

10H har videre merket seg at forbudet mot seddelbruk skal håndheves av
den som er ansvarlig for oppstilling av automaten.  Vi oppfatter forslaget dit
hen at håndhevingen også omfatter oppstilling av vekslingsautomaten. Det
må vurderes om lokalinnehaveren bør pålegges et særskilt ansvar i forhold til
forbudet mot oppstilling av vekslingsautomat som vilkår for
oppstillingstillatelsen.  Dersom lokalinnehaveren bryter forbudet bør ansvaret
kunne kanaliseres til lokalinnehaveren dersom oppstiller er uten skyld i
regelbruddet.  Vi understreker imidlertid at 10H selvsagt støtter forbudet mot
oppstilling av gevinstautomater i lokaler hvor det utplasseres
vekslingsautomater.

Avslutningsvis viser 10H til departementets vurdering av ytterlige
innstramminger i regelverket med virkning fra den 01.01.07.  Dersom slike
innstramminger planlegges iverksatt fra denne dato,  forventer 10H å bli tatt
med på råd før tiltak iverksettes.
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