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HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER AV REGELVERKET FOR
GEVINSTAPPARATER

Det vises til Kultur- og kirkedepartementets høringsbrev av 21.08.06, der departementet foreslår
en rekke tiltak som tar sikte på å forebygge og redusere de pengespillproblemene dagens
automatregime  bidrar til.

HSH ønsker velkommen gode tiltak som kan redusere problemene med spillavhengighet, og
støttet blant annet innføringen av seddelforbudet tidligere i år, jf. vårt høringssvar av 3. mai.
HSH har også i perioden fra 2002 foreslått en rekke innstramningstiltak overfor departementet.

Statsråden har uttalt at han ønsker et totalforbud mot gevinstautomater, uavhengig av hva EFTA-
domstolen kommer til i traktatbruddssøksmålet som er reist mot Norge i forbindelse med den
planlagte automatreformen. I lys av den usikkerheten statsråden har skapt med en slik uttalelse,
reagerer HSH mot at det skal innføres hastetiltak nå. HSH ber om at statsråden er tydelig i denne
saken, og raskt avklarer hvorvidt det skal innføres et forbud, idet det er liten grunn til å innføre
hastetiltak dersom man uansett skal forby gevinstautomater.

Det samme gjelder dersom det skal innføres et monopol for Norsk Tipping. Departementet
forventer at EFTA-domstolens avgjørelse skal foreligge allerede første halvår neste år, og det
synes underlig at man skal innføre hastetiltak for en så kortvarig periode. Man bør kunne avvente
EFTA-domstolens avgjørelse, og heller vurdere situasjonen på nytt dersom domstolen finner at
automatreformen er i strid med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen.

På denne bakgrunn foreslår HSH at departementet venter med de foreslåtte tiltakene, men at
tiltakene eventuelt vurderes innført senere, avhengig av om det skal innføres et totalforbud og
avhengig av utfallet av traktatbruddssøksmålet for EFTA-domstolen.

Dersom departementet allikevel ønsker å innføre tiltak allerede nå, støtter HSH de foreslåtte
tiltakene, med unntak av den foreslåtte endringen av overskuddsfordelingen. Hovedgrunnen er at
HSH mener at dette ikke er et tiltak som reduserer problemet med spillavhengighet. I lys av at
seddelforbudet har medført en nedgang i omsetningen på nærmere 50%, mener HSH også at det
må være en grense for hvor stor inntjeningsreduksjon lokalinnehavere kan leve med før
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automatene forsvinner for godt, og dermed rammer de organisasjonene som skal tilgodeses
gjennom endringen av overskuddsfordelingen.
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