
    Lotterier og veddemål som er regulert i spesiallovgivningen - f.eks.
Pengelotteriet, Lotto, fotballtipping, Rikstoto og totalisatorspill - faller
utenfor utredningen.
    Under 2 omtales utvalgets sammensetning, mandat og arbeid, og under 3
gis en oversikt over og beskrivelse av de ulike former for lotteri o.l.
    Under 4 belyses utviklingen innenfor lotterisektoren, og under 5 blir
redegjort for gjeldende rett.
    Under 6 er inntatt utvalgets vurderinger og konklusjoner.
    Mens det idag som hovedregel kan avholdes lotteri bare til inntekt for
et "samfunnsnyttig" eller "veldedig" formål, foreslår utvalget at "veldedig"
erstattes med "humanitært", uten at det dermed tilsiktes noen
realitetsendring.
    Utvalget går imot avvikling av alle restriksjoner på området, men har
bestrebet seg på å finne frem til kontrollordninger som krever minst mulig
bruk av offentlige ressurser.  Utvalget har forsøkt å komme frem til regler
som kan sikre at mest mulig av inntektene kommer det enkelte lotteris formål
til gode, men har også fremhevet betydningen av at lotterideltakerne blir
sikret at gevinstene går ut som forutsatt.
    Flertallet foreslår at mindre lokale lotterier (maksimal gevinstverdi
kr. 1.000) skal kunne avholdes fritt, at mellomstore lotterier (maksimal
gevinstverdi kr. 10.000) skal kunne avholdes etter forhåndsmelding, og at
bare de større lotterier og samtlige lotterier som arrangeres ved hjelp av
entreprenør skal måtte søke forhåndstillatelse.
    Et mindretall vil at det skal måtte sendes forhåndsmelding også for
lotterier med gevinstverdi opp til kr. 1.000 dersom de skal drives ved hjelp
av lykkespill.
    Mens flertallet vil at det skal måtte sendes melding til politiet dersom
basar avholdes ved hjelp av lykkespill, vil et mindretall åpne for en helt
ubegrenset adgang til å avholde basarer.
    Utvalget går også inn for at de større lotterier og samtlige lotterier
som avholdes med bistand av entreprenør, skal undergis en mer omfattende
etterkontroll.
    Utvalget foreslår visse forenklinger med hensyn til trekninger.
    Det blir foreslått at verdien av gevinstene i det enkelte lotteri skal
være minst 20% av tillatt loddsalg, mot idag 25%, og at det fortsatt skal
være forbudt med pengegevinster.
    Utvalget går inn for fortsatt forbud mot kjedebrev og utenlandske
lotterier, med en begrenset dispensasjonsadgang for sistnevnte.
    Gjeldende forbud mot rulett foreslås opprettholdt, men med mulighet for
dispensasjon til fordel for skip i rute mellom norsk og utenlandsk havn.  En
foreslår at det også skal være mulig å dispensere fra andre av lovens
bestemmelser for skip i fart som nevnt.
    Skytebaner, ringkastingspill o.l. foreslås tatt ut av lotteriloven og
henvist til lokale politivedtekter.
    Det er utvalgets oppfatning at politiet fortsatt bør ha hovedansvaret
for lotterisektoren.
    Under 7 er gitt en nærmest uttømmende behandling av bingo.
    For å bedre kontrollen med spilleinntektene blir foreslått at offentlig
bingo bare skal kunne spilles ved hjelp av nummererte bonger godkjent av
departementet.
    Videre blir angitt hvilke utgifter som bør godtas.
    Det blir foreslått at det når entreprenør benyttes, alltid skal inngås
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skriftlig kontrakt.
    Det blir foreslått forbud mot automatbingo.
    I tilknytning til bingoavsnittet er utarbeidet forslag til
standardblanketter bl.a. for søknad om tillatelse, bingotillatelse, kontrakt
med entreprenør og for bingoregnskapet.  Det er også utarbeidet ukast til
egne bingoforskrifter.
    Utvalget foreslår at det gis en ny lotterilov til avløsning av
någjeldende.  Under 8 er redegjort for de administrative og økonomiske
konsekvenser av lovutkastet, under 9 er gitt merknader til de enkelte
paragrafene, og under 10 er inntatt utkast til lov om lotterier.
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