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FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV AV 24. FEBRUAR 1995 NR. 11 OM LOTTERIER
MV. - HØRING

Det vises til departementets brev av 19. juni 2007, hvor HSH er gitt en frist til 15. august d.å.
med å kommentere forslag til endringer i lov av 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier mv.

HSH støtter forslaget om å gi økt myndighet til Lotteri- og stiftelsestilsynet ved håndheving av
forbudet mot pyramideliknende omsetningssystemer, jf. lovens § 16 og direktiv 2005/29/EF
om foretaks urimelige handelspraksis. Det er naturlig at denne forsterkningen legges til det
organ som er satt til å kontrollere slik virksomhet fra før. Dette vil også avlaste
påtalemyndighetene, og kan føre til at dette feltet prioriteres sterkere enn det som gjøres i
dag. HSH er opptatt av at ulovlig virksomhet stanses.

HSH støtter også forslaget om å gi tilsynet adgang til å møte opp på stedet og foreta
kontrollundersøkelse av bedriftens private område. Dette er imidlertid et såpass alvorlig
inngrep i en bedrifts virksomhet, at de alminnelige vilkårene for ransaking må være til stede,
jf. straffeprosesslovens kap. 15. En slik kontrollundersøkelse kan fort gjøre stor skade for en
bedrift, skulle vise seg at man ikke finner noe straffbare forhold. Det er da viktig at man har
sterke grunner til å tro at bedriften driver virksomhet i strid med lotterilovens forbud mot
pyramideliknende omsetningssystemer, før man i det hele tatt kan foreta en
ransaking/kontrollundersøkelse. HSH er av den oppfatning at de foreslåtte endringene i
lotterilovens § 16 ikke godt nok ivareta dette forholdet. Vi ber derfor departementet vurdere
å ta inn en henvisning til straffeprosesslovens bestemmelser i lotterilovens § 16, eller
alternativt at kravene som skal til for at tilsynet kan foreta en slik
ransaking/kontrollundersøkelse oppstilles nærmere.

Departementet har også bedt høringsinstansene kommentere spesielt om Lotteri- og
stiftelsestilsynets adgang til kontrollundersøkelser på stedet, og å kreve skriftlig bekreftelse
på opphør av slik overtredelse, skal gjelde generelt for alle saker etter lotterilovens § 16 eller
om det bør avgrenses til saker der det forekommer overtredelser innenfor Fellesskapet. HSH
kan ikke se at departementet har utredet dette spørsmålet nærmere, og vi mener at før en
slik utredning er gjennomført bør man avgrense denne adgangen til de saker der det
forekommer overtredelser innenfor Fellesskapet.

For øvrig har vi ingen kommentarer.

Vennlig hilsen
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