
    Under 2 omtales utvalgets sammensetning, mandat og arbeid, og under 3
gis en oversikt over og beskrivelse av de ulike typer spilleautomater.
Under 4 belyses utviklingen innenfor spilleautomatvirksomheten, under 5 er
inntatt de viktigste bestemmelsene om driften av spilleautomater i
    Danmark, Finland og Sverige, og under 6 er redegjort for gjeldende rett
på området.
    Under 7 er inntatt utvalgets vurderinger og konklusjoner.  Det påpekes
innledningsvis at det i den senere tid har reist seg atskillig offentlig
kritikk mot spilleautomatvirksomheten, idet det særlig blir gjort gjeldende
at det lett danner seg uheldige miljøer rundt automatene.
    Utvalget finner ikke tilstrekkelig grunn til å gå inn for et alminnelig
forbud mot spilleautomater, men forutsetter at gjeldende forbud mot
slotmaskiner blir opprettholdt.
    Utvalget foreslår forøvrig et alminnelig forbud mot å arrangere spill på
utbetalingsautomater, men med adgang til dispensasjon til fordel for
bestemte humanitære organisasjoner og for spill på norske skip som går i
regulær trafikk mellom norsk og utenlandsk havn.
    Utvalget mener at samtlige spilleautomater skal være utstyrt med
tilgjengelig elektronisk eller plombert telleverk, og at bruk av
tømmingsbilag skal være påbudt.
    Det foreslås at størrelsen på spilleinnsatsen fortsatt ikke skal
reguleres, og at gevinstene blir holdt på et moderat nivå.
    Utvalget går inn for at myndigheten til å avgjøre søknader om tillatelse
(bevilling) til å arrangere spill på spilleautomater blir overført fra
politiet til kommunene, dog slik at en automat fritt skal kunne settes opp
uten bevilling.
    Utvalget foreslår at regler om arrangement av spill i ervervs hensikt på
alle slag spilleautomater skilles ut fra lotteriloven og gis egen lov, dvs
at loven også skal omfatte spilleautomater som ellers ville måtte anses som
lotteri.
    Under 8 er gitt merknader til de enkelte paragrafer i lovutkastet, og
under 9 er inntatt utkast til lov om spilleautomater.
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