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Lotteriinspektionens uppdrag
Lotteriinspektionen är tillsynsmyndighet i enlighet med bestämmelserna i
landskapslagen (1966:10) om lotterier samt ändring av lotterilagen (2016:11).
Lotteriinspektionen är en oberoende myndighet som är administrativt underställd
landskapsregeringen. Myndigheten har en anställd.
Landskapslagen om Lotteriinspektionen (2016:10) innehåller närmare bestämmelser
om organisation och uppgifter. Lotteriinspektionen har tillsyn över spelverksamheten
på Åland. Lotteriinspektionen ska också följa den allmänna utvecklingen inom de
verksamhetsområden som regleras av lotterilagen och arbeta preventivt genom att ta
initiativ till nödvändiga förbättringar inom spelområdet. Lotteriinspektionen ska
informera samt ge anvisningar och råd om sådant som regleras genom
bestämmelserna i lotterilagen samt i författningar utfärdade med stöd av lotterilagen.
Enligt 1 § 1 mom. republikens presidents förordning om skötseln på Åland av vissa
uppgifter enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av
terrorism (FFS 500/2018) (penningtvättslagen) har Lotteriinspektion tillsynsbehörighet
på Åland enligt 7 kap. lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av
terrorism (FFS 444/2017) när det gäller penningspelssammanslutningar som avses i
Ålands landskapslagstiftning samt näringsidkare och sammanslutningar som förmedlar
deltagaravgifter och deltagaranmälningar för penningspel som tillhandahålls av dessa
penningspelssammanslutningar.

Verksamhet år 2021
Tillsyn av penningspel har under året p.g.a. pandemin genomförts digitalt. En årlig
kontroll och genomgång av dokument och rapporter har genomförts enligt plan.
Uppföljning har gjorts att tillståndshavare lämnat redovisningar och vidtagit tillräckliga
åtgärder så att beviljade tillstånds regler uppnåtts. Under året har 17 tidsbegränsade
lotteristånd beviljats av landskapsregeringen. Ålands penningautomatförening (Paf)
har av landskapsregeringen beviljade tillstånd för bingospel, kasinospel, penningautomater, spel via elektromagnetiska vågar, pokerspel, varuvinstautomater,
skraplotter samt förströelseautomater som är i kraft till 31.12.2026. Tillståndet för spel
och vadhållning på trav uppdaterades under året då Paf numera verkar som ett
internationellt ombud för svenska bolaget AB Trav och Galopp (ATG). Tillståndet är i
kraft tills 31.8.2031.
Det har inte varit möjligt att delta i utbildningar under året p.g.a. pandemin, men
information har inhämtats genom myndighetssamverkan och deltagande i olika
digitala forum. I december hölls ett digitalt möte med de nordiska
speltillsynsmyndigheterna där främst frågan om hur pandemin påverkat respektive
lands spelverksamhet behandlades.
Paf har under året sänkt sin årliga förlustgräns till 20.000 euro från tidigare 25.000
euro och arbetar vidare med att minimera riskspelande genom sitt egenutvecklade
uppföljningssystem.

Den finska lotterilagen har under året reviderats och Lotteriinspektionen har gett
utlåtanden under processen. Lotteriinspektionen har gett råd och information till
allmänheten och andra myndigheter gällande lotteriregelverket på Åland.
Implementeringen av de nya direktiven om åtgärder mot penningtvätt har fortsatt
genom kontrollåtgärder. Under 2021 kunde inga möten med centralen för
penningtvätt genomföras p.g.a. pandemin. EU har ställt frågor kring effektiviteten av
övervakningen av penningtvätt och Lotteriinspektionen har gett sina synpunkter på
hur arbetet på Åland utvecklas. Paf har under året lämnat in en rapport över AML
arbetet under 2020 samt uppdaterade kriterier för riskbedömning. Paf utbildar
kontinuerligt sin personal i spelansvarsfrågor. Omfattningen av utbildningen är kopplat
till vilken roll man har i organisationen.
Tidigare myndighetschefen slutade i september och den nya tillträdde 1.12.2021.
Myndigheten fick ett budgetöverskott på ca 58.000 euro. Orsakerna var att
myndigheten fått arbetet i enlighet med överenskommelseförordningen om
uppföljning av penningtvätt och terrorism betalt samt att kostnaderna understeg
budgeten p.g.a. att granskningar på plats och utbildningar inte kunnat genomföras
som planerat.

