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Høring  -  forslag om lovforbud mot prispåslag ved videresalg av billetter til kultur-
og idrettsarrangement

Vi viser  til  justisdepartementets høringsbrev av 11.07.2006 om ovennevnte.

Departementet har utarbeidet et lovforslag som innebærer forbud mot videresalg med
høyere pris enn billettens pålydende, jf utkastets 51. Kjøperen kan ifølge utkastets § 2 kreve
tilbake fra selgeren den del av betalt billettpris som overstiger de beløp som følger av § 1.

Dersom det skal innføres et lovforbud mot videresalg av billetter mot prispåslag, bør
ansvaret for håndheving og oppfølgning etter Politidirektoratets syn legges til
forbrukermyndighetene.

Det synes av flere grunner lite formålstjenlig at politiet skal opptre aktivt i disse sakene og
stanse virksomheten med hjemmel i politiloven S 7. For det første er det lite realistisk å tro
at politiet i en anstrengt ressurssituasjon vil kunne prioritere håndheving av et slikt
lovforbud. For det andre stiller vi spørsmål ved hensiktsmessigheten av å forankre den
polisiære håndteringen av et eventuelt forbud i generalfullmakten i politiloven 5 7.
Politiloven 5 7 har etter motivene et annet saklig nedslagsfelt enn den type inngrep det er
her er tale om, For det tredje, og i betring av at politiloven 5 7 ikke hjemler annet enn
inngripen for å stanse virksomheten, vil dette alene neppe ha den tilstrekkelige
avskrekkende effekt.

Politidirektoratet er imidlertid enig i  at slik virksomhet ikke bør sanksjoneres med straff. Vi
viser her til senere utredninger som har vurdert spørsmålet om bruk av straff på mer
prinsipiell basis, jf NOU 2002:4 Ny straffelov s. 79-86 og NOU 2003:15 Fra bot til bedring
s. 20-21 og s. 143-168, hvor det  manes til  forsiktighet mht. å kriminalisere atferd og
virksomhet av den type som her ønskes regulert.
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Videre vil  nykriminalisering her - med bakgrunn i de utfordringer som dagens
kriminalitetsbide genererer -  etter direktoratets syn ikke være en riktig prioritering av
politiets ressurser.
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