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Høring - forslag til lov om endringer i lov 24 februar 1995 nummer 11 om lotterier

Politidirektoratet viser til høringsbrev datert 19. juni 2007 fra Det kongelige kultur og
kyrkjedepartement angående forslag til lov om endringer lotteriloven. Ved e-post datert 23.
juli har direktoratet fått forlenget fristen til 1. september 2007.

Høringsbrevet med vedlegg har vært sendt til 11 utvalgte politidistrikter. Vi har mottatt
uttalelse fra to distrikter. Troms politidistrikt har ingen merknader til lovforslaget. Oslo
politidistrikt har merknader som vi vil komme tilbake til nedenfor.

Uttalelsene følger vedlagt.

Både de distrikter som har avgitt uttalelse og Politidirektoratet slutter seg til forslaget om å
tildele Lotteri- og stiftelsestilsynet økt myndighet i forhold til håndheving av forbudet mot
visse pyramideliknende omsetningssystemer.

Slik direktoratet ser det er Lotteritilsynet i dag den statlige myndighet som har den beste
spesialkompetanse innenfor dette fagfeltet og en overføring av kompetanse til
Lotteritilsynet vil medføre en fornuftig bruk av samfunnets ressurser. Det er viktig at
Norge imøtekommer de krav som følger av europaparlaments- og rådsforordning nr
2006/2004 av 27. oktober 2004 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar
for håndheving av forbrukervernlovgivningen.

Vi anser det som en fordel at politiet og påtalemyndigheten avlastes ved at tilsynet etter
forslaget får økt myndighet til å foreta kontroller og gripe inn med administrative
sanksjoner. Vi har ingen bemerkninger til utformingen av bestemmelsen i forslaget til ny
12 tredje ledd bokstav c.

I forhold til spørsmålet om lovendringen skal gjelde alle saker etter lotteriloven 516 skriver

Oslo politidistrikt i sitt høringsbrev av 9. august 2007:
"Siden opprettelsen av Lotteritilsynet  og etableringene av Lotteriregisteret, med full drift fra
2002, er  det i hovedsak Lotteritil  ynet som  har forestått  kontroller med hjemmel i
lotteriloven.  Dersom  Lotteritilsynet  utnevnes oggis kompetanse som "vedkommende
myndighet"  etter forordningen  til å ivareta håndhevelse av brudd på  lotteriloven i forhold til
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forbrukere i andre E U/ EØS-land, anses det som rimelig og formåls jenlig at lovendringen
gjøres gjeldende i forhold til alle saker etter lotteriloven5 16. Ved å gjøre lovendringen
generelt vil Lotteritil ynet, uten bistand av politiet eller andre myndigheter,  kunne benytte
sine ressurser og kunnskaper til selvstendig å utføre kontrollhandlinger av virksomhet som
nevnt i lotteriloven S 16 i forhold til forbrukere i Norge så vel som andre EU/EØS-land.
Oslo politidistrikt antar en effektiviseringsgevinst ved å <gjøre lovendringen <generelt.

Politidirektoratet støtter dette syn.
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