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Saksnummer: 

Skjema for vurdering av egnethet av spilltilbydere 

Du skal fylle ut dette skjemaet hvis du er aktuell som daglig leder / administrerende direktør, annet 
medlem av den faktiske ledelsen, styremedlem (varamedlem) eller reell rettighetshaver, slik at 
Lotteritilsynet kan vurdere om du er egnet.  

Dersom det skjer endringer i hvem som har de ulike rollene, må skjemaet fylles ut og sendes inn på 
nytt. Det samme gjelder dersom det skjer endringer i de opplysninger som er gitt tidligere. 

Husk å ikke endre feltbeskrivelsene. Hvis du har tilleggsopplysninger, skriver du dem i et eget vedlegg 
til skjemaet. Dersom du trenger mer plass enn det er i tekstboksene, skriver du teksten på et eget ark 
og merker arket med saksnummer samt hvilket punkt det gjelder. 

1. Opplysninger om virksomheten
Foretakets navn og org.nr. 

Dersom du er ansatt hos en bingoentreprenør, angir du hvilken bingohall du er tilknyttet: 

Kontaktperson i foretaket 

Telefonnummer E-postadresse

2. Personlige opplysninger
Etternavn Fødselsnummer (11 sifre) 

Fornavn Nasjonalitet 

Eventuelle tidligere navn 

Bostedsadresse/postnr./poststed 

3. Din rolle i virksomheten
Rolle (kryss av) Ansatt siden 

Daglig leder / administrerende direktør i virksomheten 

Styremedlem 

Del av ledelsen 

Rolle:  

Reell rettighetshaver 
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4. Opplysninger for egnethetsvurderinger 
 

4.1 Arbeidserfaring og verv  

Navn på foretak Land  Stilling/verv  
Her må du angi hvilke 
arbeidsoppgaver som 
inngår i stillingen/vervet 
(bruk ev. punkt 5.3 for å 
gi tilleggsinformasjon) 

Tidsrom 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

    

    

    

 
 
 
 
4.2 Har du betydelig eierandel, ansettelsesforhold eller tillitsverv i andre foretak som er 

eller har vært underlagt tilsyn av Lotteritilsynet, Finanstilsynet eller tilsvarende 
myndighet i utlandet?  

Foretak (navn og angivelse av virksomhet) Tilknytning Tidsrom 
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4.3 Har du verv eller stilling i foretak som har forretningsforbindelse med virksomheten 

dette skjemaet gjelder? 

Foretak (navn) Tilknytning 

  

  

  

  

 

 
 
 
5. Opplysninger om vandel 
 
5.1 Legg ved politiattest som ikke er eldre enn tre måneder 

 

5.2 Egenerklæring 

Dersom svaret på ett eller flere av spørsmålene under punkt 5.2.1–5.2.10 er ja, må du gjøre 
nærmere rede for forholdet under punkt 5.3. 

 

Kryss av Ja Nei 

5.2.1 Er du begjært konkurs, eller har du vært under konkursbehandling i løpet 
av de siste 10 årene? 

  

5.2.2 Er du, eller har du vært i konkurskarantene i henhold til bestemmelser i 
konkursloven? 

  

5.2.3 Er du i løpet av de siste 10 årene dømt for et forhold som er eller kunne 
vært straffet med fengsel, enten i Norge eller i utlandet? 

  

5.2.4 Har du vært ilagt straff for brudd på bestemmelser knyttet til økonomiske 
forhold, enten i Norge eller i utlandet? 

  

5.2.5 Er du per i dag siktet eller tiltalt for et straffbart forhold?   

5.2.6 Har du blitt skjønnslignet eller ilagt tilleggsskatt av norske 
skattemyndigheter eller tilsvarende myndigheter i utandet? 
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5.2.7 Har du blitt ilagt gebyr eller løpende mulkt etter lotterilovgivningen, 
finanstilsynsloven, verdipapirhandelloven, regnskapsloven eller børsloven, eller 
for tilsvarende forhold i utlandet? 

  

5.2.8 Har du hatt styreverv eller sittet i ledelsen for et foretak som – i den 
perioden du har hatt slik tilknytning – 

- er eller har vært under konkursbehandling? 

- har blitt ilagt foretaksstraff? 

- har blitt skjønnslignet eller ilagt tilleggsskatt? 

- har blitt fratatt sin konsesjon eller tillatelse? 

- har blitt ilagt gebyr eller løpende mulkt som nevnt under punkt 5.2.7? 

  

5.2.9 Har du i løpet av de siste ti årene blitt fratatt en autorisasjon som er gitt til 
deg personlig? 

  

5.2.10 Har du blitt egnethetsvurdert av tilsynsmyndigheter tilsvarende 
Lotteritilsynet i utlandet?  

  

Dersom det er andre forhold du mener kan være av betydning for 
Lotteritilsynets egnethetsvurdering, ber vi deg opplyse om dette  
under punkt 5.3. 
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5.3 Tilleggsinformasjon (dersom du trenger mer plass, legg ved eget ark) 

 

Gjelder punkt Merknader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6. Bekreftelse og signatur 
 

Jeg bekrefter at de angitte opplysningene er riktige og fullstendige. Jeg er kjent med at det 
kan medføre straffansvar å gi uriktige eller villedende opplysninger.  
 
Sted og dato 
 
 
 

Signatur 

 
Vedlegg 

 

 Politiattest som ikke er eldre enn tre måneder. 
Her kan du søke om politiattest: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/  
 
Du må opplyse om at politiattesten skal brukes i Lotteritilsynets egnethetsvurdering. 
Hjemmel for å innhente politiattest må fremgå av politiattesten.  
Vi viser til forskrift om lotteritilsynet og lotteriregisteret m.m. § 2-2, jf. § 2-1.  
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