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Høring - Forslag til lov om endringer i lov 24. februar 1995 nr. 11 om
lotterier mv.

Vi viser til Deres brev datert 19.06.2007.

Barne- og likestillingsdepartementet er tilfreds med at Kultur- og kirkedepartementet
har gjennomgått Lotteri- og stiftelsestilsynets håndhevingshjemler med tanke på at
tilsynet skal ivareta funksjonen som "vedkommende myndighet" etter forordningen om
forbrukervernsamarbeid.

Vi gir vår støtte til de foreslåtte lovendringene som gjelder kontrollundersøkelser og
skriftlig bekreftelse på at ulovlige forhold skal opphøre.

Lotteri- og stiftelsestilsynets kompetanse til å kreve relevante opplysninger etter
forordningen artikkel 4 nr. 6 bokstav a) og b) er ikke berørt i høringsnotatet. Vi er noe i
tvil om hjemmelen i lotteriloven § 16 tredje ledd er tilstrekkelig til å oppfylle
forordningens krav. Vi viser i den forbindelse til vårt brev til Kultur- og
kirkedepartementet datert 7. februar 2007 pkt. 1. Samtidig ser vi at for praktiske formål
vil man antagelig komme langt ved å kunne kreve relevante opplysninger fra de som er
direkte involverte i virksomheten. Vi ber likevel Kultur- og kirkedepartementet være
oppmerksom på problemstillingen.

Høringsinstansene blir spesielt bedt om å uttale seg om de nye hjemlene skal gjelde
generelt eller bare i grenseoverskridende saker etter forordningen. For vår del ser vi
ikke grunn til at Lotteri- og stiftelsestilsynet skal ha svakere håndhevingsvirkemidler
overfor norske virksomheter som retter seg mot norske forbrukere sammenliknet med
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de som retter seg mot forbrukere i utlandet. Et slikt skille kan også virke unødvendig
kompliserende. Vi vil derfor anbefale at de nye bestemmelsene gjøres gjeldende
generelt.
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