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Sammendrag t ilsynsrapport

Rapport nummer

Vår saksreferanse

Dokumentt ilsyn

V irksomhet

+
21/ 05353

Spilleriet AS - organisasjonsnummer (980 686 531)

Revisjonsområde Kart legg ing av innført e t iltak ett er krav i hv itvaskingsloven

Saksbehand ler Liv Røt he - seniorrådg iver

Frank Hoff Hana - seniorrådg iver j urist

Rapportens innhold:

Tils ynsrappo rt 1- 2022 beskri v er resultat ett er revisjon av krav t il t iltak ett er

hv itvaskingsloven hos Spilleriet AS.

Hovedkonklusjoner:

Lott erit ilsynet har kont rollert hvordan Spilleriet AS følger opp de krav t il t iltak som

kommer frem av hvitvaskingsloven med t ilhørende forskrift , jf . Hvv l. § 4 (2) bokstav g.

Spilleriet AS, herett er Spilleriet , har oversendt dokumentasjon på en rydd ig og

st rukt urert måte og i samsvar med det som v i har bedt om. Spilleriet har ut pekt en

hv itvaskingsansvarlig og har levert en grund ig risikovurdering godkjent av styret.

Med bakgrunn i denne er det utarbeidet en fellesrut ine som fanger opp områdene

som kreves ett er hvitvaskingsloven. Spilleriet har dokumentert ansvar og

opplæringsmateriell på en god måte.

Førde, 8 . apri l 2022

Seniorrådg iver Liv Røt he Seniorrådg iver Frank Hoff Hana
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2. Metode

Det er valgt en overordnet t ilnærming for t ilsynet hvor vi legger vekt pa a kartlegge

hvordan t ilsynsobjektene har innrett et seg ett er kravene i hvitvaskingsloven. En slik

kart legging vil gi oss kunnskap om risiko for hvitvasking innenfor bingo, samt idig

som vi gjennomfører t ilsyn på et overordnet nivå. Det betyr at v i opparbeider oss

kunnskap om teoret isk risiko for hvitvasking og terrorf inansiering samt idig som vi

avdekker om noen ikke har t iltak slik loven krever.

Basert på t idligere t ilsyn ett er bingoforskriften valgte Lotterit ilsynet hosten 2021 ut

fem bingoent reprenører som t ilsynsobjekt. Bingoent reprenør Spilleriet (980 686

531) er blant ent reprenørene som ble valgt ut som t ilsynsobjekt.

Lott erit ilsynet sendte varsel om t ilsyn t il Spilleriet 8. oktober 2021 hvor vi bad om a fa

oversendt dokumentasjon innen 21.oktober 2021. Lott eritils ynet mottok

dokumentasjon fra Spilleriet innen f risten. Det er ikke bedt om ytterligere

dokumentasjon og våre vurderinger er gjort på det som er innsendt innen fr isten.

Vi gjennomfører denne gangen et kart leggingst ilsyn. Det betyr at vi gir individuelle

t ilbakemeldinger t il de utvalgte t ilsynsobjektene basert på innførte t iltak, men at

nivået på t ilbakemeldingene er t ilpasset et overordnet nivå i samsvar med metoden.

Metoden gir oss et godt grunnlag for a utove vår veiledningsplikt overfor

bingoent reprenørene og gir oss noe t id til a kartlegge den reelle risikoen i t ilknytning

t il bingovirksomheten.

Metoden åpner for et mer dialogbasert t ilsyn med bingoent reprenørene der vi

kommer med anbefalinger t il forsterking eller justering av innførte t iltak.

Lotterit ilsynet underst reker likevel at dersom det er åpenbare brudd på lovkrav vil

det blir varslet pålegg om rett ing i samsvar med forvalt ningsloven.

Basert på t idligere t ilsyn ett er bingoforskriften valgte Lotterit ilsynet hosten 2021 ut

fem bingoent reprenører som t ilsynsobjekt. Bingoent reprenør Spilleriet (980 686

531) er blant ent reprenørene som ble valgt ut som t ilsynsobjekt.

Ved avvik vil Lott erit ilsynet legge fram revisjonsbevis. Lott erit ilsynet vil også be om

en oppfølgingsplan som beskriver hvilke t iltak Spilleriet v il iverksette for a utbe dre

avvikene.
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