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Sammanfattning
Lagstiftningspromemorior om ändring av landskapslagen om lotterier
PM 1 ”Utökade möjligheter till avstängningar vid penningspel ”
Det är Lotteriinspektionens åsikt att om en spelare begär att den som har ett kasino ska stänga av henne
eller honom eller begränsa hennes eller hans spelande där så bör det inte finnas någon maximal tidslängd
för den avstängningen eller begränsningen. I dag är maxgränsen ett år. Om en individ vill vara avstängd
från spel under längre tid bör den möjligheten finnas.
Lotteriinspektionen anser att spelanordnare ska kunna stänga av spelare som uppvisar skadligt beteende
vid penningspel. Då en spelanordnare märker att spelare uppvisar skadligt beteende ska
penningspelsanordnare ha möjlighet stänga av spelare i enlighet med lagstiftningens avsikt att minska
skadeverkningar av penningspel.

PM 2 ”Krav att följa kundernas spelmönster vid spel via elektromagnetiska vågor i syfte att motverka spelproblem (omsorgsplikt)”
Det är Lotteriinspektionens åsikt att spelarskyddet ska stärkas så att spelaktörerna under åländsk
lagstiftning tillåts använda verktyg för att motverka spelproblem genom att följa kundernas spelmönster
för elektroniska spel. Det finns få lagkrav på spelansvarsområdet och de som finns är vagt utformade och
behöver förtydligas.
För att säkerställa att hanteringen av personuppgifter vid övervakning av kundernas spelmönster sker i
enlighet med GDPR, bör personuppgiftshanteringen motiveras med stöd av tydliga lagkrav.
Lotteriinspektionen föreslår att en omsorgsplikt införs i Lotterilagen. Det innebär att den som anordnar
elektroniska spel fortlöpande ska följa och kontrollera kundernas spelbeteende för att motverka
spelproblem.

PM 3 ” Skapande av fond för understöd av åtgärder mot spelmissbruk
(spelmissbruksfond)”
Det är Lotteriinspektionens åsikt avgifter gällande speltillsyn bör gå till just det ändamålet eller att
motverka spelmissbruksproblem. Enligt nuvarande budgetregler går överskott tillbaks till
finansavdelningen och landskapets budget om dessa inte används. Lotteriinspektionen föreslår att
överskott av avgiften flyttas till nästa verksamhetsår alternativt att övertaliga medel bör gå till en fond för
åtgärder mot spelmissbruk. Fonden kan användas för att:
•
•
•
•

finansiera forskning gällande spelmissbruk
finanserna vård av spelmissbrukare
finansiera utbildning av personal inom vård gällande spelmissbruk
finanserna studier och uppsatser inom ramen för ”responsible gambling”

