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Utlåtande av rådet för bedömning av lagstiftningen till inri-
kesministeriet om utkastet till regeringens proposition med 
förslag till lagar om ändring av lotterilagen och av vissa lagar 
som har samband med den 
 
 
Utkastet till regeringens proposition om ändring av lotterilagen ger en god uppfattning 
om bakgrunden till ärendet, målsättningen och de viktigaste förslagen. Propositionsut-
kastet är skrivet på ett gott språk. Konsekvenserna har behandlats mångsidigt och i 
huvudsak grundligt. Avsikten är att konsekvenserna av regleringen ska följas upp bland 
annat med hjälp av registermaterial, vilket är positivt.  
 
De väsentligaste bristerna och utvecklingsbehoven är följande:  

i) I utkastet till proposition behandlas i begränsad utsträckning olika alternativ 
för uppnåendet av målen samt deras kostnader och fördelar. Utgångspunkten 
i propositionen är att systemet med ensamrätt ska bevaras. I propositionen 
bör behandlas till exempel ett licenssystem där utländska spelbolag kan köpa 
en licens för att bedriva verksamhet. 

ii) För att utveckla Veikkaus Ab:s verksamhet föreslås det att det bildas ett dot-
terbolag. Dotterbolaget ska erbjuda andra företag digitala spelprodukter och 
tjänster. Av propositionsutkastet framgår inte vilket syfte bildandet av ett dot-
terbolag främjar. 

iii) I utkastet till proposition bör ingå en riktgivande beskrivning av antalet hus-
håll som råkat ut för problem på grund av penningspel och i vilken mån den 
nya regleringen bedöms förbättra deras ställning.   

iv) Penningspelsautomater finns även i framtiden i dagligvarubutiker, kiosker, re-
stauranger osv. I propositions bör behandlas hur effektivt metoderna för att 
minska spelandet fungerar då man är utsatt för spelautomater i vardagen.  
 

Att se regeringsprogrammets föresats om bevarandet av systemet med ensamrätt som ett sätt att 
uppnå målen har enligt rådet för bedömning av lagstiftningen försämrat tjänstemannaberedningens 
möjligheter att bedöma olika alternativ.  
 
Rådet anser att utkastet till regeringens proposition i huvudsak motsvarar anvisningarna om konse-
kvensbedömning av lagförslag. Rådet rekommenderar att propositionen kompletteras i överensstäm-
melse med rådets utlåtande innan den lämnas till riksdagen.   
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