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Spilleautomater

Gjerstad kommunestyre behandlet i møte 28. september 2006 sak om spilleautomater.
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Gjerstad kommune
Administrasjonsenheten  Saksfremlegg

Dato: 11.09.2006
Arkivrei: 2006/894-2 / F70

Egil Nic.  Haugland
37 11 97 33

egil.nic.haugland@gjerstad.kommune.no

Saksnr Utvalg Møtedato
06/12 Eldrerådet 18.09.2006
06/55 Kommunestyret 28.09.2006

Spilleautomater

Rådmannens innstilling:

Gjerstad kommunestyre viser til henvendelse fra Norsk Lotteri og Automatbransjeforbund av 8.
august 2006 og høringsskriv fra Kultur- og kirkedepartementet av 21. august 2006 med forslag
til endringer i regelverket for gevinstautomater.

Gjerstad kommunestyre vil anbefale at departementets forslag til endringer i regelverket for
gevinstautomater tas til følge.

Gjerstad kommunestyre vil også anbefale at departementet foreslår endring i regelverket for
gevinstautomater slik at det fra automatene skrives ut premiekvittering isteden for utbetaling av
premien i kontanter.
Premiekvitteringen kan løses inn av lokalinnehaveren der automaten er plassert mot framvisning
av legitimasjon.

Gjerstad kommunestyre vil også anbefale at departementet vurderer utplasseringsmønsteret for
automater med tanke på en mer diskret plassering og i tilfelle tar tiltak med i sitt forslag til
endringer av regelverket for gevinstautomater.

Saksprotokoll i Eldrerådet  - 18.09.2006
Eldrerådet tok saken opp på eget initiativ etter å ha blitt orientert om den av sekretæren. Rådet
sluttet seg enstemmig til følgende uttale:
"Eldrerådet mener at alle spilleautomater bør fjernes i kommunen."
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Saksprotokoll i Kommunestyret  -  28.09.2006

Representanten  Ånon Ausland  foreslo følgende:

"Gjerstad kommunestyre viser til henvendelse fra Norsk Lotteri og Automatbransjeforbund av
8.august 2006 og høringsskriv fra Kultur- og kirkedepartementet av 21.august 2006 medforslag
til endringer i negleverket for gevinstautomater.

Gjerstad kommunestyre vil anbefale at departementets forslag til endringer i regleverket for
gevinstautomater tas til følge.

Gjerstad kommunestyre vil også anbefale at departementet foreslår endring i regelverket for
gevinstautomater slik at det fra automatene skrives ut premiekvittering i stedet for utbetaling av
premien i kontanter.
Premiekvitteringen kan løses inn av lokaleinnehaveren der automaten er plassert mot
fremvisning av legitimasjon. "

Det ble votert alternativ mellom de to forslaga. Forslaget fra Ånon Ausland ble vedtatt med 20
stemmer I stemme ble avgitt for innstilling fra rådmannen.

Saksdokumenter:

Utskrift fra drifsstyrets møte 29. juni 2006
Skriv fra bransjeforbundet for lotterier og automater i Norge - NOAF - av 8. august 2006.
Høringsbrev fra Kultur- og kirkedepartementet av 21. august 2006.

Saksopplysninger:

I utskrift fra driftsstyrets møte 29. juni 2006 heter det om  spilleautomater:

"Driftsstyret  ønsker at saken skal tilbake til kommunestyret for eventuelt å få et samlet
kommunestyre til å stille seg bak en henstilling til handelsstanden  om å fjerne  spilleautomater. "

Etter dette har kommunen mottatt et skriv  fra NOAF der  det pekes på flere tiltak for å redusere
problemene med spilleavhengighet.
Det er grunn til å merke seg at NOAF sier at et totalforbud og automatfrie kommuner ikke er
veien å gå fordi erfaring viser at dette kan føre til at de spilleavhengige flytter over til hardere
spill og ikke minst pengespill på internett.
NOAF  hevder også at et totalforbud kan gi oppblomstring av illegal spillevirksomhet og
oppblomstring av organisert kriminalitet.

Gjerstad kommune blir oppfordret til å behandle henvendelsen og gjennom en henvendelse til
Kultur- og kirkedepartementet bidra til at departementet åpner for en gjennomføring av de tiltak
NOAF foreslår.
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NOAF foreslår:

Forslag 1: Rydding av det offentlige rom
Dagens utplasseringsmønster er en betydelig kilde til irritasjon og ergrelse.
NOAF ønsker  å flytte gevinstautomatene  for å  oppnå en mer diskrete oppstilling.
Det sies ikke noe om hvor automatene bør plasseres.

Forslag 2: Fjerning av kontantutbetaling og optimal alderskontroll
NOAF ønsker at det fra automatene skrives ut premiekvittering i stedet for utbetaling av
gevinstene i kontanter.  Premiekvitteringene kan innløses hos kassebetjeningen ved fremvisning
av legitimasjon. Dette vil føre til en optimal aldresgrensekontroll.

Forslag 3: Økt formålsandel
NOAF foreslår dessuten at overskuddsandelen  til entreprenør og lokalinnehaver begge reduseres
med fem prosentpoeng . Det vil øke det lotteriverdige formål  sin andel med ti prosenpoeng, til
50%.

NOAF  sier i brevet at forslagene forutsetter statsrådens godkjennelse og dersom godkjennelse
gis, vil de foreslåtte tiltakene kunne gjennomføres fra 1. januar 2007.

Henvendelsen fra NOAV  følger som trykt vedlegg.

Etter henvendelsen  fra NOAF har Kultur-  og kirkedepartementet i høringsbrev av
21. august 2006 kommet med forslag til endringer i regelverket for gevinstautomater.

Hovedpunktene i departementets forslag er følgende:

•  Påbudt stenging av gevinstautomater mellom kl.  24.00 og kl. 07.00
• Påbudt  informasjonsmerking av gevinstautomater
• Påbud om avslått lyd på gevinstautomater
• Innføring av en sektoravgift til tiltak mot pengespillproblemer
• Endring av overskuddsfordelingen for automatinntekter

Departementet skriver at de foreslåtte tiltakene skal forebygge og redusere de
pengespillproblemene dagens automatregime bidrar til og tiltakene ønskes gjennomført så snart
som mulig i inneværende år.
Høringsfristen er satt til 10.  oktober 2006.

Kommunene er ikke høringsinstans for brevet,  men det er likevel naturlig at høringsskrivet
legges fram siden spørsmål om spilleautomater skal behandles i Gjerstad kommunestyre.

I skrivet redegjør departementet nærmere om bakgrunn for tiltakene og dagens
gevinstautomatregulering ,  bl.a. hvem som gir tillatelser.
Departementet begrunner nærmere det enkelte forslag til tiltak og kommer med forslag til
regelendringer.
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Høringsskriv fra Kultur- og kirkedepartementet følger som trykt vedlegg.

Rådmannens vurdering /merknader:

NOAF skriver i sin henvendelse at det ikke er noe alternativ at spilleautomater fjernes, da dette
kan føre til at de som har problemer flytter over til "hardere" spill og pengespill på internett.

Jeg har ikke belegg for å trekke annen konklusjon enn den NOAF framfører.
Dersom vi legger dette til grunn, synes det ikke aktuelt med en henstilling til handelsstanden om
å fjerne spilleautomatene, jfr. protokoll fra driftsstyret av 29. juni 2006.
Jeg foreslår derfor at kommunestyret vurderer de tiltak som departementet og NOAF forslår.

Både departementet og NOAF forslår  en annen fordeling av overskuddet.
Nedenstående tabell viser eksisterende  "overskuddsfordeling" og virkningene av forslagene fra
departementet  og NOAF.

Overskuddsfordeling:

Formål
Organisasjoner/foreninger
Automatentreprenører
Lokalinnehaver
Vedlegg

Nåværende fordeling
40
40
20

Høringsbrev

Dep. forslag  NOAFs  forslag
60 50
25 35
15 15

Etter min vurdering er departementets forslag til overskuddsfordeling det beste og jeg vil
anbefale at dette støttes.

De andre forslagene som departementet kommer med kan virke forebyggende og demme opp
for pengespillproblemer-og bør derfor støttes.

Jeg vil også anbefale at Gjerstad kommune støtter NOAFs forslag om at det fra automatene
skrives ut premiekvittering i stedet for utbetaling av premiene i kontanter.
Forslaget forutsetter at det utarbeides rutiner som muliggjør at spillerne kan få utbetalt kontanter
mot fremvisning av kvittering og legitimasjon.

Videre vil  jeg anbefale at departementet vurderer utplasseringsmønsteret for automatene med
tanke på en mer diskret oppstilling  slik NOAF tar  til orde for og i tilfelle tar dette med i sitt
forslag til regelendring.
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