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Enerett for drift av utbetalingsautomater
Det vises til det pågående arbeid med gjennomføring av Stortingets vedtak 17. juni
2003, samt til ESAs grunngitte uttalelse 20. oktober 2004 og Oslo tingretts dom 27.
oktober 2004 i anledning saken, hvor det konkluderes med at Stortingets vedtak er i
strid med Norges forpliktelser etter EØS-avtalen.
Både i ESAs uttalelse og i tingrettens dom er det reist spørsmål ved en rekke sider ved
enerettsmodellen som etter departementets vurdering burde vært klare. Prosessene
har imidlertid vist at det er et behov for ytterligere å synliggjøre og presisere følgende
klare forutsetninger, som Norsk Tipping må legge til grunn ved sitt videre arbeid med
etablering av den såkalte enerettsmodellen:
•

•
•

•

Målsettingen med å gi Norsk Tipping enerett til drift av utbetalingsautomater er
å bekjempe spilleavhengighet og forebygge kriminalitet mer effektivt, få bedre
kontroll med misligheter knyttet til automatdrift og kunne håndheve 18
årsgrensen strengere, jf Ot.prp.nr 44 (2002-2003).
Det skal ikke drives aktiv markedsføring for Norsk Tippings automattilbud, ut
over det som følger av automatenes blotte tilstedeværelse på oppstillingsstedet.
Det er ikke en målsetting at antall spillere som spiller på utbetalingsautomater
skal overstige dagens nivå. Norsk Tipping skal føre kontroll med dette, og
dersom antallet spillere viser tegn til å overstige dette nivået, skal selskapet
treffe tiltak for å sikre en forsvarlig spillutvikling.
Det er en forutsetning for innføringen av enerettsordningen at omsetningen på
utbetalingsautomatene skal være lavere enn nivået fra 2001 (ca 9 milliarder).
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•
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Dersom omsetningen viser tegn til å overstige dette nivået, skal Norsk Tipping
treffe tiltak for å korrigere utviklingen.
I henhold til punkt 4, fjerde ledd i departementets Vilkår for oppstilling av
utbetalingsautomater skal automatene plasseres slik at de ansvarlige på
oppstillingsstedet har kontinuerlig tilsyn med spilleaktiviteten. Med sikte på
effektiv overholdelse av aldersgrensen på 18 år og øvrige vilkår for
spillavviklingen, anser departementet det viktig at terskelen for å innstille
spillevirksomheten er lav når det registreres brudd på spillereglene.
Det er en forutsetning for innføringen av enerettsordningen at de nye
utbetalingsautomatene til Norsk Tipping er betydelig mer moderate og mindre
avhengighetsdannende enn dagens automater, og at de fungerer i samsvar med
de til en hver tid fastsatte vilkår. Det vises i den forbindelse til vedlagt kopi av
brev 1.11.2004 fra Lotteritilsynet hvor det i forhold til Norsk Tippings pilottesting
av de nye automatene er påpekt avvik i automatenes funksjonsmåte sett i forhold
til fastsatte krav:
o Departementet forutsetter at det avvik i funksjonsmåten som er påpekt
under punkt 1 i brevet blir rettet umiddelbart.
o Departementet er enig i de vurderinger som er gjort av Lotteritilsynet
under punkt 3 i brevet og ber om at dette blir lagt til grunn for selskapets
videre drift av automatene.
o Departementet vil med det første komme tilbake med justeringer av
gjeldende regler når det gjelder de forhold som er påpekt under punktene
2 og 4 i Lotteritilsynets brev.

Departementet forutsetter at ovennevnte legges til grunn av Norsk Tipping
umiddelbart. Videre varsles det om at departementet har igangsatt en vurdering av
behovet for endringer i vedtektene for Norsk Tipping, for bedre å synliggjøre
selskapets rolle og funksjon i den statlige spillepolitikken. Herunder vil departementet
også vurdere premissene for selskapets generelle spilletilbud og
markedsføringsstrategi, og behovet for endringer i forhold til selskapets produksjon
gjennom datterselskaper.
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