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Horing- endringi forskriftomlotterivirksomhetombordpå norskeskipi rute
mellomnorskog utenlandskhavn

1. Innledning
Kulturdepartementet har i brev til Lotteritilsynet av 29. august (om bordspill) og 15. november 2012 (om
gevinstautomater) bedt om at det blir sendt på høring forslag om endringer i reglene for spill på skip.

Dette høringsbrevet fra Lotteritilsynet inneholder derfor forslag om endring på følgende områder:

Gevinstautomater å trans ortski :
Maksimum innskudd settes til kr 27

Gevinstautomater enerelt - ansvarli hetstiltak:
Krav om at gevinster over kr 500 skal utbetales av personalet.

Kortspill:
Maksimum innskudd økes fra kr 100 til kr 400.
Maksimum gevinst økes fra to til to og en halv ganger innskuddet.

Bords korts ill o rulett :
Innføring av et årlig gebyr på kr 5000 per spillebord.

Generelle ansvarli hetstiltak:
Forbud mot betaling med kort.
Krav om at spillere frivillig kan stenge seg ute fra spillelokaler, og at utestengningen ikke kan
oppheves før etter 100 dager.
Krav om at det i spillelokalet skal foreligge lett tilgjengelig og eksemplifisert informasjon om de
reelle mulighetene for å vinne, hvilke innskudd som kan gjøres, samt de ulike gevinstene som kan
oppnås.

Forskrift om lotterivirksomhet om bord på norske skip i rute mellom norsk og utenlandsk havn av
12.10.2008 nr 1531 (heretter kalt forskriften), trådte i kraft 1. januar 2009, og regulerer vilkår for, og
kontroll av, lotteri om bord på skip.

Formålet med forskriften er å sikre at pengespill som tilbys på skip holdes innenfor sosialt forsvarlige
rammer i henhold til tilfredsstillende offentlig regulering. Pengespill skal inngå som en del av et helhetlig
underholdningskonsept på skip, og forskriften skal forhindre at det etableres skipstrafikk som har som
hovedformål å tilby pengespill.

Color Line er i dag det eneste rederiet med lotteritillatelser etter forskriften. Tillatelsene gjelder seks skip,
og omhandler følgende lotteriformer: gevinstautomater, rulett og kortspillet Black Jack.
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Innspill fra Color Line samt Lotteritilsynets erfaringer med spill på skip etter gjeldende forskrift er
bakgrunnen for at Kulturdepartementet har bedt om forslag til endringer.

2. Nærmereom forslagene
2.1Maksimuminnskuddpå gevinstautomaterpå transportskip
Transportskip inkluderer i praksis i dag fire Color Line skip i rute mellom Sandefjord-Strømstad, Larvik-
Hirtshals og Kristiansand-Hirtshals.

Vedlegget til dagens forskrift bestemmer i punkt 2.5 at spillene på gevinstautomater på transportskip «
skal utformes slik at en spiller ikke kan tape mer enn kr 1800 i løpet av en time, uavhengig av spillerens
valg og gevinstoppnåelse.» For cruiseskip er maksimum innskudd kr 45.

Regelteksten, og forarbeid til denne, gir uttrykk for en absolutt grense for tillatt tap per time. Denne
grensen medfører indirekte at maksimum innskudd på automaten må ligge under to kroner. Color Line
har derimot oppfattet regelen som uklar og har fortsatt å praktisere et maksimum innskudd på kr 27.
Ifølge rederiet medfører dagens regel at et avgjørende rammevilkår blir borte og det vil være ulønnsomt
med spill om bord på transportskip.

Lotteritilsynet har vurdert regelen på nytt, og med utgangspunkt i at gjennomsnittlig tap per time ikke skal
overstige kr 1800, kommet til at dagens praksis hos Color Line kan regelfestes. Vi har blant annet sett på
erfaringene fra Hjelpelinjen for spilleavhengige som viser at spill om bord på skip er lite eller ikke nevnt
blant brukerne, kombinert med de skadebegrensende tiltakene som foreslås under punkt 2.4 —2.7
nedenfor, (forbud mot bruk av kort som betalingsmiddel, tilbud om frivillig utestengning, utbetaling av
større gevinster direkte fra betjeningen, samt mer informasjon til spillerne).

Lotteritilsynet foreslår derfor en liberalisering og forenkling av regelverket som innebærer en regulering
av maksimum innskudd til kr 27 i stedet for maksimum tap kr 1800. Reguleringsmetoden blir da
tilsvarende som på cruiseskip, der maksimum innskudd er regulert til kr 45.

Med dagens automater på transportskip, som alle har en gevinstprosent på 91 %, vil den nye reguleringen
over tid medføre et gjennomsnittlig tap per time på inntil kr 1735. Dette basert på testresultater som viser
at gjennomsnittstiden mellom to spill ikke er lavere enn 5,04 sekunder. Mange spillere vil likevel kunne
oppleve å tape langt mer enn gjennomsnittet. Dersom en spiller taper alle spill i en time, og en legger til
grunn minste målte tid mellom to spill (3,9 sekunder), vil dette utgjøre et tap på inntil kr 24 923. Tap på
alle spill i en time er riktig nok lite sannsynlig i og med at gevinstprosent ifølge forskriftens skal ligge
mellom 60-95 %, men det er sannsynlig at en del spillere vil oppleve tap på kr 5000 —10 000 i timen.

At maksimum innskudd per spilltransaksjon på gevinstautomat om bord på transportskip settes til kroner
27 innebærer at totalbeløpet som satses hver gang det trykkes på «start» knappen ikke kan overskride
kroner 27 for transportskip (sammenlignet med kroner 45 for cruiseskip), uansett hvor mange av de ni
linjene det spilles på.

Norsk Tippings spillterminal Mutix og bingoterminal Belago, har til sammenligning en grense for
maksimum tap per dag på henholdsvis kroner 600 og 800, og maksimum tap per måned på henholdsvis
kroner 2500 og 4000. På begge disse spillene kan gevinster spilles bort i tillegg til nevnte beløp. I og med
at spill på Multix og Belago er avhengig av registrert spillekort, kan tap lett reguleres. De høyere
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tapsmulighetene som foreslåes for spill på transportskip kan forklares med at sistnevnte er langt mindre
tilgjengelig enn spill på landbaserte terminaler.

Et annet sammenligningsgrunnlag er spill på databingo, som er et elektronisk sidespill på bingo. Her
foreligger det ikke grense for maksimum innskudd, og maksimum tap per time vil derfor være usikkert.
Den manglende grensesettingen her kan forklares med at spillpausen fra et spill er ferdig til det neste kan
begynne, er på hele 30 sekunder. Spill på skip har ingen pausetid, og kan ha spillfrekvens helt ned i 3
sekunder. Spillfrekvensen er en vesentlig faktor ved beregning av et spills risiko for problematisk
spilleatferd.

Sammenligner en med danske skip som trafikkerer rute mellom Oslo og København så har de et regelverk
som tillater innskudd på inntil kroner 20 per sjanse, noe som ved 9 spillelinjer utgjør et innskudd på inntil
kroner 180 hver gang det trykkes på startknappen.

Når Lotteritilsynet etter en helhetsvurdering har kommet til at regelen i forskriftens punkt 2.5 bør endres,
har derfor følgende blitt vektlagt:

Spill om bord på skip er lite eller ikke nevnt blant de som kontakter Hjelpelinjen for
spilleavhengige.
De foreslåtte endringene endrer ikke vurderingen i GAM-GaRD (et spillvurderingsverktøy som
indikerer i hvilken grad sårbare spillere vil utvikle spilleproblem).
Lotteritilsynet har hatt flere kontroller om bord i ulike skip og oppfatter ikke spillemiljøet som
urovekkende verken når det gjelder antall spillere eller måten disse blir håndtert på av personalet.

Tilgjengeligheten for spill til sjøs er mindre enn for spill på land. Åpningstidene på transportskip
er begrenset til timene overfarten tar, som for tiden er fra 2,5 til 3,75 time.

Forebyggende tiltak som allerede er innebakt i regelverket: 18 års aldersgrense, spilling skal
foregå i eget lokale og ikke mens skipet ligger til kai, informasjon om spilleavhengighet på
automatene, rederiets plan for forebygging av uheldig spilleadferd i skipets spillemiljø.
Skadebegrensende tiltak som forbud mot bruk av kort som betalingsmiddel, tilbud om frivillig
utestengning, utbetaling av større gevinster direkte fra de ansatte, samt mer informasjon til
spilleme, foreslått i punkt 2.4 —2.7.
Regelendringen er en stadfesting av dagens praksis.

Begrepene innskudd og innsats brukes om hverandre i forskriften, men det legges til grunn at
meningsinnholdet er det samme. Det pågår for tiden et arbeid med revisjon av samtlige forskrifter på
lotteri- og pengespillområdet, og Lotteritilsynet vil der blant annet sørge for en enhetlig begrepsbruk på
området. Vi fremsetter derfor ikke nå forslag om endring for å få samsvar i begrepsbruken.

2.2 Maksimum innskudd og gevinst på kortspill
Dagens forskrift § 11 sier at tillatelse til å avholde lotteri ved bruk av kortspill bare kan gis på vilkår av at
maksimum innskudd per spill ikke overstiger kr 100, og at maksimum gevinst per spill ikke overstiger det
dobbelte av innskuddet, det vil si kr 200.

Til sammenligning kan rulett etter forskriftens § 12 ha maksimum gevinst på 30 ganger størrelsen av
innskuddet, men ikke høyere enn kr 1 500. Innskuddet blir dermed maksimum kr 50. Gevinstautomater
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kan etter punkt 2.9 i vedlegg til forskriften ha en maksimum gevinst på kr 1500på transportskip og kr 25
000 på cruiseskip.

Color Line har i e-post til Lotteritilsynet av 23. juni 2011 bedt om at maksimum innskudd for kortspill
økes fra kr 100 til kr 750, og at maksimum gevinst økes fra kr 200 til kr 1500. Rederiet viser til
inkonsekvens i regelverket og at spill om bord skal være underholdning.

Lotteritilsynet er av Kulturdepartementet i oppdragsbrev av 19. april 2012 bedt om å utarbeide et forslag
til endring som ligger på et nivå mellom dagens regulering og forslaget fra Color Line om
maksimumsiimskudd og -gevinst, samtidig som forslaget må kunne ivareta de hensynene forskriften er
ment å sikre.

Lotteritilsynet foreslår på denne bakgrunn at maksimumsinnskudd økes til kr 400. Maksimumsgevinst blir
da normalt kr 800 (innskudd + tilsvarende i gevinst tilbake), men kr 1000 dersom spiller oppnår Black
Jack (innskudd + tilsvarende x 1,5 tilbake). Lotteritilsynet foreslår derfor at maksimum gevinst økes til to
og en halv ganger innskuddet, det vil si kr 1000.

Lotteritilsynet har vurdert risikoen for at sårbare spillere utvikler problematisk spilleatferd ved det
aktuelle kortspillet Black Jack. Spillet er bl.a. vurdert gjennom verktøyet GAM-GaRD, som viser middels
risiko. Risikoen blir redusert, men fortsatt middels, dersom forslaget om forbud mot betaling med kort
blir gjennomført.

Spill på skip generelt, og bordspill spesielt har vært lite omtalt på Hjelpelinjen for spilleavhengige, blant
annet på grunn av at de ikke er lett tilgjengelige for folk flest. I tillegg kan bemanningen av bordspillene
ombord muliggjøre en tettere oppfølging av spillere med problematisk spilleadferd. Etter kontroll på
transportskip har Lotteritilsynet likevel inntrykk av at noen få passasjerer benytter spilletilbudet daglig
eller flere ganger i uken. Billettprisen er lav (ned mot kr 40 tur/retur), og for enkelte kan dermed
fergetilbudet fremstå som lokale spillehaller. Gjengangergruppen anses likevel som liten.

Ved et spillebord er det mulig å spille flere spill/hender samtidig, opptil ni, og dermed vil maksimum
innskudd i en spilleomgang kunne være langt mer enn kr 400. Lotteritilsynet foreslår likevel ingen
begrensninger i hvor mange spill/hender man kan spille i samme spilleomgang. Det samme gjelder
muligheten til splitting av kort (satser samme innskudd på ny hånd), dobling av innskudd og forsikring
mot bankens eventuelle Black Jack (koster halvparten av originalinnskuddet). Disse mulighetene gjør
også til at maksimum innskudd kan overskride kr 400.

Bordspill (Black Jack og rulett) omsatte netto for knappe 16millioner årlig i 2012 og 2011. Omsetning
tilsvarer her kjøp av sjetonger, og utgjør rundt18 prosent av spillomsetningen om bord på Color Lines
skip. Det meste av spillomsetningen kommer dermed fra gevinstautomatene. Lotteritilsynets inntrykk fra
kontroller om bord støtter dette, og at bordspillene mer er et supplement til automatene.

Spill etter de nye endringsforslagene vil etter Lotteritilsynets mening fortsatt tilbys innenfor akseptable
former, og innebærer ikke en etablering av internasjonal kasino om bord på skipene. Til sammenligning
er maksimum innskudd på Black Jack på de internasjonale kasinoene til Svenska Spel kr 10 000.
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2.3 Gebyrfor spillebord
Lotteritilsynet foreslår et årlig gebyr på kr 5000 per spillebord for rulett og kortspill. Gebyret skal være
med å dekke Lotteritilsynets kostnader med å administrere og kontrollere spillevirksomhetenpå skip.
Også øvrige lotteriformer etter lotteriloven er i dag gebyrlagt, og innføring av gebyr på bordspill på skip
vil derfor være i samsvar med regelverket på andre lotteriområder.

2.4 Forbudmotbrukav kortsombetalingsmiddel- ansvarlighetstiltak
For å begrense det potensielle skadeomfang av spilltilbud om bord på skip foreslår Lotteritilsynet flere
nye ansvarlighetstiltak. Lotteritilsynet mener således at det ikke bør være adgang til direkte å bruke
betalingskort (verken debit- eller kreditkort), til å spille på gevinstautomater eller kjøpe spill/sjetonger til
bordspill, men at det kun kan brukes kontanter. Det vil medføre at ingen sjetonger eller spill kan kjøpes i
spillelokalet ved bruk av annet enn mynt eller pengesedler. For gevinstautomater og delvis også for
bordspill er dette i samsvar med dagens praksis, men Lotteritilsynet mener at regelen bør nedfelles i
forskriften. Selv om spilleren ikke trenger å gå lenger enn til resepsjonen for å ta ut kontanter, så vil
regelen medføre større avstand mellom kjøp og spill, og vil være gunstig i forhold til risikoen for
problematisk spilleatferd

2.5 Frivilligutestengning- ansvarlighetstiltak
Lotteritilsynet mener at passasjerer som vet at de har et problematisk forhold til spill, bør ha en mulighet
til å reservere seg mot tilgang til spillelokalet gjennom en frivillig utestengning. Tilsvarende ordning er
etablert for Norsk Tippings spillterminal Multix, og er vanlig i utenlandske kasino.

Det vil være opp til rederiet i samråd med Datatilsynet hvorledes dette organiseres, men utestengningen
kan eksempelvis la seg gjøre ved at ansatte i spillelokalet får melding dersom personer som overfor
rederiet har registert seg for utestengning kjøper billett til overfarten. De ansatte vil da kunne være
oppmerksom på vedkommende om denne skulle dukke opp ved spillelokalet, slik at de kan avvise han. Vi
foreslår at den frivillige utestengningen ikke kan oppheves før etter 100 dager, som i Norsk Tippings
ordning. Passasjerene bør ved inngangen til spillelokalet gjøres oppmerksom på at identifikasjonspapirer
må forevises på forespørsel.

En slik mulighet for frivillig utestengning vil være i tråd med den generelle utviklingen på
pengespillområdet.

2.6 Utbetalingav gevinst- ansvarlighetstiltak
For gevinstautomaters del foreslår Lotteritilsynet å nedfelle en regel om at gevinster som overstiger kr
500 skal utbetales av personalet om bord. Formålet med denne regelen er at større gevinster ikke
umiddelbart kan spilles for på nytt, men gir spilleren tid til å tenke seg om og kanskje begrense spillingen.
Av spillene om bord er spill på gevinstautomater den spilltype som har størst risiko for utvikling av
problematisk spilleadferd.

2.7 Informasjontil spiller- ansvarlighetstiltak
Lotteritilsynet foreslår i tillegg en regel om at det i spillelokalet skal foreligge lett tilgjengelig og
eksemplifisert informasjon om de reelle mulighetene for å vinne på hver enkelt spilltype (gevinstautomat,
kortspill og rulett), hvilke innskudd som kan gjøres samt de ulike gevinstenes størrelse. Informasjonen
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kan for eksempel gis ved oppslag på veggen eller i form av brosjyrer, og er ment som et tillegg til den
informasjonen som er på selve gevinstautomatene.

Formålet med regelen er å gjøre spillerne i stand til å foreta informerte valg. Regelen skal bidra til å
hindre at enkelte spillere utvikler urealistiske oppfatninger av hva de kan oppnå ved spill på
gevinstautomater eller ved bordspill.

2.8 Antall mottakere av lotterimidler
Lotteritilsynet foreslår å endre forskriften § 8 slik at det tydelig kommer frem at lotterimidlene skal
fordeles blant flere mottakere.

Per i dag står det i § 8 at lotteritillatelse er avhengig av at 20 % av overskuddet «tilfaller en organisasjon»
godkjent som lotteriverdig. Forskriften har likevel hele tiden blitt tolket og praktisert slik at midlene skal
fordeles på flere, og det har ikke vært uenighet om dette mellom Lotteritilsynet og aktuelt rederi.
Endringsforslaget om at overskuddet «tilfaller organisasjoner» som er godkjent som lotteriverdige, vil
derfor bringe forskriftsteksten i samsvar med realiteten.

Iverksettelse
Endringene foreslås iverksatt fra 1.januar 2014.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Lotteritilsynet kan ikke se at noen av forslagene vil medføre større administrative konsekvenser for staten.
Gebyrinntektene vil øke, og således dekke mer av statens reelle kostnader med forvaltning og kontroll av
spill på skip.

Konsekvensene for berørte rederier kan bli økte inntekter som følge av høyere innskudd på kortspill.
Dette blir også resultatet for lotteriverdige formål som mottar 20 % av overskuddet fra lotteriene om bord.
Gebyret vil medføre en merkostnad for rederiene. Dagens tillatelser til Color Line omfatter 16 spillebord,
noe som for disse vil utgjøre et samlet nytt gebyr på kr 80 000. Når det gjelder endringer for
gevinstautomatene vil det ikke bli større konsekvenser for berørte rederi eller lotteriverdige formål i
forhold til det som har vært praktisert frem til nå. Ordningen med frivillig utestengning vil medføre litt
arbeid for arrangør i oppstarten men vil trolig ikke være ressurskrevende i drift.

Forslag til forskrift om endring av forskrift av 10.12.2008 nr 1531:
På bakgrunn av ovenstående foreslår Lotteritilsynet:

I forskrift av 10. desember 2008 nr. 1531 om lotterivirksomhet om bord på norske skip i rute mellom
norsk og utenlandsk havn gjøres følgende endringer:

Ny § 7, andre, tredje og f:jerdeledd skal lyde:
Rederiet skal tilby spillerne muligheten tilfrivillig utestengningfra spillelokalet om bord.

Utestengning kan ikke opphevesfor etter 100 dager.



• Lotteri- ogstiftelsestilsynet
Side 7 av 7

Vår dato Vår referanse

14.06.2013 12/00047-7/509

Som betalingsmiddelfor spill om bordpå skip kan bare mynter ellerpengesedler benyttes.

Det skal i spillelokalet foreligge lett tilgjengelig og eksemplifisert informasjon om mulighetenefor å
vinne, innskuddsgrenser og de ulike gevinstenes størrelse.

§ 8, første punktum skal lyde:
Tillatelse til lotteri etter denne forskriften gis bare på vilkår av at 20 % av overskuddet tilfaller

organisasjoner godkjent etter forskrift 21. desember 2001 nr. 1366 § 2-1.

§ 11 skal lyde:
Tillatelse til å avholde lotteri ved bruk av kortspill som nevnt i § 10 kan bare gis på vilkår av at

maksimum innskudd pr. spill ikke overstiger kr 400, og at maksimum gevinst pr. spill ikke overstiger to
og en halv ganger innskuddet.

Ny § 12 a skal lyde:
For lotteri ved bruk av kortspill eller rulett betaler rederiet et gebyr på kr 5000pr. spillebordfor

hvertpåbegynt år.

Dersom gebyret ikke er betalt innen tre måneder etter at lotteritillatelsen er gitt, faller den delen av
tillatelsen som gjelder disse lotteriformene bort med umiddelbar virkning, uten vedtak eller varsel.

I "Vedlegg. Vilkår for gevinstautomater" gjøres følgende endringer:

Punkt 2.5, første ledd skal lyde:
Spillene skal utformes slik at maksimum innskudd per spilltransaksjon er kr 27.

Ny punkt 2.9, tredje ledd skal lyde:
Gevinster over kr 500 skal utbetales avpersonalet om bord.

Eventuelle merknader til forslaget sendes Lotteritilsynet innen 14. september 2013.

Me hilsen

Elna Berge
avdelingsdirektør Synnøvel3arstael Pukallus

seniorrådgiver
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Kopi: Kulturdepartementet


