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Det Kongelig kirke og kultur departement

Postboks 8030 Dep oaL 3g- c?
0030 Oslo

Høring - endring i forskrift vedrørende drift av gevinstautomater

Care Norge har mottatt høringen og har følgene synspunkter på denne:

CARE Norge

Universitetsgt. 12

No-0164 Oslo

tel +47 22 99 26 00

fax +47 22 99 26 01

e-mail  care.norge@care.no

Internett : www.care.no

Bankgiro  8200 01 40046

Org. nr.  958 786 867

Oslo 270406

Vi er positive til departementet forslag med å forby seddelmatere på gevinstautomater samt å
forby vekslingsautomater i lokaler der gevinst automater er utplassert..

CARE Norge er enig i vurderingen om at det kan gi en ikke ubetydelig nedgang i
omsetningen og i at dette på en bedre måte ivaretar hensynet til personer med spilleproblemer.

Vi ser i forslaget at KKD ønsker en todeling i tidspunkt for innførsel av forbudet.. En dato for
bruk av sedler samt en dato for fysisk blokkering synes vi er inkonsekvent og kan virke rotete
for brukere, samt befolkningen for øvrig med tanke på klare regler. Håndheving av forbudet
samt den fysiske blokkering må innføres den 1. august pga. tiden som trengs for å få gjort
dette på alle automatene samt tiden det trengs for å få bygget opp et velfungerende
kontrollapparat.

Vi ser i forslaget om innføring mot forbud av seddelbruk på automater skal håndheves av den
som er ansvarlig av oppstillingen. Det står ikke presisert at dette forbudet gjelder oppstilling
av seddelautomater. Vi mener at det i forbudet bør pålegges lokal innhaver som et vilkår for
oppstillingstillatelsen slik at sanksjoner kan rettes mot lokalinnehaveren dersom overtredelse
finner sted. Vi støtter forslaget om forbud der det allerede finnes seddelautomater.

CARE Norge  ønsker å bli informert i god tid dersom det kommer nye endringer  fra 010107
slik vi at kan  tilpasse oss dette og at våre rammebetingelser er forutsigbare.

Med hilsen

CARE Norge

Gunnar Andersen
Generalsekretær
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