13. mars, 2019

Lotteritilsynet inviterer til frokostseminar og pressetreff:

Fakta og oppklaringer om pengespill i Norge

Lotteri- og stiftelsestilsynet inviterer med dette pressen til frokostseminar på Kulturhuset i Oslo 19. mars.
Tilsynet ønsker med dette å utfordre myter om pengespill i Norge og gi en status på området.
Arrangementet finner sted på Kulturhuset i Oslo sentrum 19. mars i «Boksen», og begynner kl. 08.30 og
varer frem til 10.00. Det vil bli servering av mat og drikke fra kl. 08.00.

Program:

Velkommen v/ kommunikasjonsdirektør i Lotteri- og stiftelsestilsynet, Anne-Mette Hjelle.
Fakta og oppklaringer om pengespill i Norge
Lotteritilsynet er et offentlig organ som er satt til å forvalte den vedtatte spillpolitikken. Hva innebærer
dette, og hvorfor uttaler tilsynet seg som de gjør om pengespillaktørene? Hvor mye spiller vi? Hvor mange
aktører finnes? Hvor mange spilleavhengige finnes, og hvor mange befinner seg i faresonen? Hvilke
reguleringer ligger til grunn for dagens spillpolitikk?
v/ Direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet, Gunn Merete Paulsen, og Henrik Nordahl, avdelingsdirektør,
Lotteritilsynet.
Rikets tilstand på pengespillfeltet: Historier fra 2018
Lotteritilsynet inviterer aktører og personer vi har arbeidet med i 2018 til podiet. Sammen med
Medietilsynet, går vi gjennom noen av de viktigste områdene for forvaltningen av norsk spillpolitikk i året
som har gått.
•
•
•
•

Henrik Nordahl, Avdelingsdirektør, Lotteritilsynet. Sakene som fikk oppmerksomhet.
Mari Velsand, direktør, Medietilsynet. Slik møter vi utfordringene med markedsføring av
utenlandske pengespill.
Jan Digranes, direktør, Finans Norge: Slik jobber vi med Lotteritilsynet om
betalingsformidlingsforbud.
Lars Petter Degnepoll, seniorrådgiver, Lotteritilsynet. Spillansvar – fakta og myter.

Samtalen ledes av kommunikasjonsdirektør i Lotteritilsynet, Anne-Mette Hjelle.
Hva skjer videre i 2019 på spillfeltet?
Det er gjort politiske vedtak hvor intensjonen er at det kun er enkelte aktører som skal ha lov til å drive
med spill i Norge. Likevel utfordres dette av aktørene. Slik planlegger myndighetene å svare.
v/ Direktør i Lotteritilsynet, Gunn Merete Paulsen.

Muligheter for pressen:
• Lotteri- og Stiftelsestilsynet legger på arrangementet frem sin årsrapport. Denne inneholder, i
tillegg til en gjennomgang av virksomheten, en rekke artikler som fritt kan brukes av presse.
• Det vil være anledning til å filme seansen og presentasjonene.
• Det blir gode intervjumuligheter med representanter for Lotteri- og Stiftelsestilsynet.
Av praktiske årsaker ber vi om at pressen melder sin ankomst på forhånd til Bjørn Leirdal på
ble@lottstift.no.
Sted:
Tid:

Kulturhuset, «Boksen» 2. etg
Tirsdag. 19. mars, kl. 08.00 – 10.00.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
• Kommunikasjonsdirektør i Lotteri- og Stiftelsestilsynet, Anne-Mette Hjelle, tlf. 992 84 302
eller e-post, amh@lottstift.no.
PS. Programmet kan bli justert.

