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Vedrørende  høring - forslag til endringer  av regelverket
gevinstautomater

i 1.OK1. 2006

Vi viser til Kultur- og kirkedepartementet sitt forslag om endring av lov 24. februar 1995
nr 11 om lotterier (lotteriloven), i forskrift 22.september 2000 nr 960 om
oppstillingstillatelser for gevinstautomater og underholdningsautomater
(oppstillingsforskriften) og i forskrift 21. desember 2000 nr 1366 om lotteritilsynet og
lotteriregisteret med mer. Jfr. høringsbrev av 21.08.2006.
Hovedpunktene i forslagene er følgende:

- påbud om stenging av gevinstautomater mellom 24:00 og 07:00
- påbud om informasjonsmerking av gevinstautomater
- påbud om avslått lyd på gevinstautomater
- innføring av sektoravgift til tiltak mot pengespillproblemer
- endring av overskuddsfordelingen av automatinntekter.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har følgende merknader til forslagene:

- Påbud om stenging av gevinstautomater mellom kl.  24.00 og kl. 07.00
Etter Lotteritilsynets vurdering er det nødvendig å avklare om påbudet om nattestenging
generelt skal gjelde alle oppstillingssteder, slik at også gevinstautomater som står oppstilt i
lokaler som ikke åpner før etter kl 07.00 og som stenger før kl 24.00 blir omfattet av
forbudet.
Generelt støtter tilsynet forslaget, men presiserer at det vil medføre en del utfordringer opp
mot kontroll og håndheving av påbudet.

- Påbud om informasjonsmerking av gevinstautomater
Dersom dette påbudet skal ha effekt i praksis, samt la seg kontrollere, er det etter Lotteri-
og stiftelsestilsynets oppfatning påkrevet at informasjonsmerkingen plasseres Lå selve
gevinstautomaten, og ikke  på eller i nærheten.
Ansvar for montering av informasjonsmerking på gevinstautomatene må etter Lotteri- og
stiftelsestilsynets vurdering tillegges entreprenør, lokalinnehaver og de lotteriverdige
formål.
Departementets vurderinger i høringsbrevet får, utover ovennevnte presisering, vår støtte.

- Påbud om avslått lyd på gevinstautomater
Etter en samlet vurdering er det Lotteri- og stiftelsestilsynets råd at det ikke blir innført
endring av lyd som er foreslått i høringsbrevet. Vår begrunnelse er at denne endringen
vanskelig lar seg verifisere eller kontrollere.
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- Innføring av sektoravgift til tiltak mot pengespillproblemer
I høringsbrevet kapittel 4.4 blir det foreslått å innføre sektoravgift på alle gevinstautomater
Avgiften er foreslått å komme i tillegg til oppstillingsgebyret i
§ 4 - 3 i forskrift om lotteritilsynet og lotteriregisteret. Departementet foreslår at avgiften
settes til kr. 1000,- per gevinstautomat, og at den skal være gjeldene allerede for
inneværende år. Det er foreslått å innkreve avgiftene samlet for 2006 og 2007 i 2007.

For å presisere at sektoravgiften skal knyttes til hver oppstillingstillatelse, foreslår Lotteri-
og stiftelsestilsynet at § 4-3 tredje ledd blir som følger.

"For oppstilling av gevinstautomat betaler entreprenøren eller automateier en årlig
sektoravgift på kr.  1000,- for hvert  påbegynte år automaten er oppstilt til dekning av tiltak
mot pengespillproblemer. "

• Praksis vedrørende innkreving av årsgebyr og sektoravgift
I merknader til forskrift om Lotteritilsynet og Lotteriregisteret som vedrører kapittel 4,
fremgår det at det ikke bør beregnes avgift for automater som ikke er satt i drift på
oppstillingsstedet. Praksis er at dersom automatentreprenør kan dokumentere at
oppstillingstillatelsen ikke har vært i drift i det året det faktureres for, så blir gebyret
avskrevet eller kreditert for.
Det bør fremgå av forskriften dersom samme praksis skal gjelde for sektoravgiften.

• Faktureringsgrunnlag for sektoravgift - 2006
Det må fremgå av forskriften hva som skal danne grunnlaget for sektoravgift for 2006. På
bakgrunn av endringer som er gjort i regelverket inneværende år, samt endringer som er
foreslått, er det grunn til å tro at politet vil motta en økning i meldinger om sletting av
oppstillingstillatelser fram mot årsskiftet. For å unngå tvil og større mengder klagesaker
om grunnlaget for 2006, foreslår Lotteri- og stiftelsestilsynet at gyldige
oppstillingstillatelser pr. 31.12.2006 danner grunnlag for fakturering av sektorgebyr for
2006.

- Endring av overskuddsfordelingen av automatinntekter
Lotteri- og stiftelsestilsynet har ingen merknader til departements forslag i høringsbrevet.


