
J!E_
KULTURDEPARTEMENTET /)/93,,-E 5

 

5.».

Protokoll- generalforsamling Norsk  Tipping AS, 6. april  2017

Det ble avholdt ordinær generalforsamling for Norsk Tipping AS  torsdag 6. april 2017 i
Kulturdepartementets lokaler i Grubbegata 1. Oslo

.Sak 1  »  l\'un~rimcrin;_-

Statssekretær Bård Folke Fredriksen ble valgt som møteleder

Statssekretarren innledet om formålet med generalforsamlingen De! følget av selskapets

vedtekter at det skal avholdes generalforsamling en gang i aret. Hensikten med  å  holde

generalforsamlingen sammen med representanter fra styet. st_\releder og revisor er  å  stkre

notoritet og klarhet rundt eierens styring av selskapet.

Innkallingen til generalforsamlingen ble godkjent. Generalforsamlingen ble lovlig satt. Det

ble notert at revisor hadde meldt frafall til generalforsamlingen.

Det ble besluttet styeleder Linda Bernander Silseth undertegner protokollen sammen med

statssekretær Bård Folke Fredriksen.

Seniorrådgiver Astrid Zachariassen ble valgt til  å  føre protokoll

Protokolleritig av de tilstedeværende:

Fra  Kultu  rde artementet:

Bård Folke Fredriksen

Kristin Berfle

Nina Okland

Øyvind Christensen

Astrid Zachariassen

Anne In  vebor  Reiestad

Fra Norsk Ti in s stvre:

Linda  Bernander Silseth

Bern Maaseide

Da\ id Hansen

Anne Lise Mever

Kari Skeidsvoll Moe

B`ørn Vidar Mathisen
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styremedlem (ansattvalgt)

forste xammcdlem
andre mramedletn

Kjersti Langseth

Dag V\'es1h\
Line .\1. Rustad

Fra Norsk  Ti  in s administrason:
Åsne llavnelid

Stein Willv Andrea 'sen

Tone Sa 'stuen

Stem Langberget advokat

admintstrasjonsleder

administrerende direktnr

direktør okonomi o i virksomhetsst Till“

kommtmikasjottsdirektor

Inger Johanne Hovste in

‘Fra Riksrevisonen: l

Sven Antonsen

sn  2  hjennutttgttng .n mnot n,.,...u_.~ ~l.~1.tt~_»..»= I.m-mnmxum.-.~

Styreleder og administrerende direktør redegjorde For selskapets strategi og hmedaktiviteter.

Statssekrctacren takket ti» 'ennon1ga11get1 og tmderstreket at selskapet har et bredere formal
enn bare a tjene penger. Norsk Tipping er et \iktig sosialpolitisk redskap som skal bidra tila
redusere spilleproblenier og a kanalisere spillel) sten. Statssekretæren tmderstreket ogsa at det

er sentralt at selskapet har elfekth drifi.

 

Statssekretærcns beslutnin å ve ne av staten som eneaksonær:
Selskapets redegjørelse tas til orientering.

\;\l\5 - \.ll<_=.t\1i_\tt\t\vtl<>l` — IN)”

Statssekretæren redegjorde For at generalforsamlingen  I  henhold til pengespillrnen  § 6  skal
velge sqreleder. nestleder. styremedlemmer og varamedlemmer til Norsk 'Fipptngs st_\re for
to ar. Seks styremedlemmer og to varamedlemmer \elges a\ generalforsamlingen.

l tillegg velges to sgrentedlentmer og to varamedlemmer blant de ansatte.
Generalforsamlingen var gjort kjent med at Norsk Ttppings ansatte pa mote 29. mars 2017
valgte Bjorn Vtdar Mathisen og Hege Andersen til styremedlemmer og Ole Christian Østrem

og Kjersti Langseth til xarumedlemmcr for perioden 30174019.

Slalssekrclazren foreslo at tolgende personer velges til Norsk lippings styre for perioden Z017
f 20 l 9:

Linda Bernander Silseth. styeleder giemelges

Per Olai Monseth. nestleder In‘

David llansen vienvel es

Anne Lise Me er Lfenvelfles

Kari Skeidsmll Moe gfemelees
Andreas ligge Thnrsheini ny
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Varamedlemmer i

l. tara Dag \\'estb\' g en\ elees  ̀
2. \ara Line  M  Rustad gjenielees

Statssekretæren takket avtroppende nestleder Bjørn Maaseide for den innsatsen han har lagt

ned  i  styret.

Statssekretærens hcslulninu  a  ve ne av staten som oneakíonær:

De lhreslatte karrdidatene velges som aksjnnzertalgte styremedlemmer og varamedlemmer til

st_\ret for Norsk Tipping AS. Valget av ansattes representanter til styret tas til etterretning.

Null l  — l}.~m~1IL-Iw ;i\ grnItgnu-t-ht- til sn rt-i mg l'r\1\l«u1~lII\;l1Qrl

Statssekretæren foreslo at man lblger etablert praksis og justerer ltnnorarsatsene  i  tråd med

endringer i konsumprisindeksen. Honorarsatsene fra 2016 økes dermed med orn lag 2.5 psl.

Statssekretærens heslutninv a \c0ne av staten som eneaksonær:

Styrets honorarsatscr for 2017 hlir som følger:

For styrets medlemmer:

Styreleder kr 245 200

Nestleder kr I57 400

Øvrige medlemmer kr I34 200

Fast ntøtende xaramcdlcm kr 87 700

Varamedlemmer kr 7 400 pr. fremmøte.

For re\ isjonsuh algets med lemmer.

Revisjonsutvttlgets leder kr 54 900 pet ar

Revisjonsutvalgets medlemmer kr 38  000  per in'

sit 1_  rnirititiiiiiiig .n .minnnniifl .ig ngntitai, in, :inn

Direktøren for økonomi og \  irksomhetsstyring redegjorde for st_\rets arsberetning og
arsregnskap og presenterte lrovcdtall og onisetningstrender for 2016. Norsk 'fippings

àrsresttltal for 2016 er 5002 mill kroner. Styret foreslo folgende disponering:

Grasmtandelen 447 mill‘ kroner

Bingnentrepreittnreries o\ erskttddstbrmàl 63 mill kroner

Tiltak mot spilleat hen< ghet 6 mill. kroner

Overføring til annen egenkapital 150 mill. kroner

Tippentrkkeleit 4336 mill. kroner

Statssekretzeren takket for gjennomgangen a\ regnskapet.

Statssekretaeren noterte at re\ isur har atgitt en ren re\ isjonsberetning for 2016.
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Statssekretæren noterte videre at disponering til posten tiltak mot Spilleavhengighet er

redusert fra l5 mill. kroner i20l5 til 6 mill. kroner i 2016.  Bakgrunnen  er  at det finnes

tilgjengelige midler fra tidligere år som ble tildelt prosjekter som ikke ble gjennomført.
Samlet vil tilgjengelige midler være på nivå med tidligere âr (I5  mill.  kroner).

Statssekretæren noterte også at àrets store overskudd gir rom for overføring til egenkapital

med tanke på  å  kunne sikre jevnere utbetaling til overskuddsfomtålene over tid.

Statssekretærens beslutnin  à  v ne av staten som enealdonær:

Årsberetning og regnskap for Norsk Tipping AS for 2016 godkjennes som foreslått av styret.

Overskuddet disponeres som følger (med avrundede summer):

-  447 mill. kronertil Grasrotandelen
-  63  mill. kroner til bingoentreprenørenes overskuddsformål
-  6  mill.  kroner til tiltak mot spillavhengighet.
-  l50 mill. kroner overføres til annen egenkapital

Det innebærer at 4336 mill. kroner fordeles over Tippenøkkelen. først med 6.4 pst. til helse-

og rehabiliteringsformàl. deretter fordeles resterende beløp med 64 pst. til idrettsformål, 18

pst. til kulturformål og I8 psl. til samfunnsnyttige og humanitære fon-nâl.

Sak  6  — SI} ret~ L-rkl-.1-ringznun fastsettelse at lnnn og urinen gutllgjttrelse

Styreleder orienterte om styrets lederlønnserklæring.

Statssekretærens heslutnin  å  v ne av staten som eneakfonær:
Styrets erklæring tas til orientering.

Sak  '  -  Redegjørelse for dun ttkutmmiske  uh  tklittgett i selskapet ltittil i .tr t2tll'l

Direktøren for økonomi og \  irksomhetsstyring redegjorde for den økonomiske utviklingen i

selskapet så langt i20l7.

Statssekretærens heslutnin  å  ve ne av staten som eneaks'onxer:

Selskapets redegjørelse las til orientering.

Sak  8  -  Urienterinfl fl':l Norsk Tipping um status fot effekth drift

Statssekretæren gjorde kort rede for kravet om effektiv dritt. Det følger av regjeringens
eierskapspolitikk at statseide selskaper skal drive kostnadseffektivt. Etter departementets

interne retningslinjer for eierstyring plikter departementet  å  følge opp at Norsk Tipping AS

benytter ressurser effektivt i henhold til rammer og formål. Det er derfor etablert et system

hvor selskapet utarbeider en årlig rapport om status for effektiv' drifl som behandles av

generalforsamlingen.

Direktøren for økonomi og virksomhetsstyring orienterte ont status for effektiv drift.
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Statssekretzereii noterte at arets rapport om effekti\ drift viser at kostnadsandelen er redusert

iil 35_] ps(_  i  2016 Dette er en posiiir utrikling. men da dette  i  stor grad sk)ldes en beQdelig

okning i  spilleinntekter i 20l6 sorrr folge av rekordstore premiepotter. er kostnadsandelen

rentet a oke noe igjen neste ar. Statssekreteeren noterte sa at selskapet skisserer et særlig
clfektiriseringspotensial i \ridning av omsetning fra fysiske til digitale kanaler.

 

etfekth isering av kundeservice og \ idereuhikling a\ losniiiger for personalisering EH

korriniuirikasjon med kunder.

Statssekretzeren \iste videre til at generalforsamlingen i 2016 ba selskapet om  å  utarbeide
konkrete effektiviseringsrrial for driften av selskapet. Som følge a\ generalforsamlingens
vedtak har Norsk Tipping konkretisert to måleparametere som legges  til  grunn for
forventningen om effektiv drill over tid. Disse er kostnadsandel og utvikling i  totale
driftskostnader.

Statssekretzeren pekte på at det er vanskelig a  finne gode parametere for a rnale om Norsk
Tipping har effektir drift, En a\ arsakene er at tiltak for a sikre ansvarlig spill og kanalisering
kan vasre bade inntektsbegrensende og kostnadskreusiide. l tille kan Norsk Tippings

inntekter variere fra ar til ar pga. Ibrhold som ligger utenfor Norsk Tippings kontroll

Statssekretæren konkluderte med at utvikling i  kostnadsandel og totalkostnader likevel
tremstar sonr relevante effekti\ iseri Usmal for driften ar Norsk Tippi da det over tid \ il gi
et bilde pa kostnadsutviklingen og i hvilken grad selskapet klarer a etlektivisere driften,
Statssekretarren minnet oin at det er viktig at Norsk Tipping har et konstant fokus pa effektir
drift. selv om selskapet har et sektorpolitisk formal.

 

 

Statssekretærens beslutnin rå ve ne av staten som eneakfonaer:
.leg viser' til vedtak på generalforsamlingen 2016 der selskapet ble bedt oni a utarbeide
konkrete effcktiviseringsinäl for driften av selskapet. Selskapet foreslår at endringer i

kostnadsandel og utvikling i totale driftskostnader legges til grunn som el`l`ekti\ iseringsmal for
driflen av Norsk Tipping.

Generalforsamlingen mener at selskapet har loreslatt rele\ ante parametere for a male etfekth
drift. Generalforsamlingen merker seg at selskapet liar som mal at koslnadsandelen skal ha en
s) nkende tendens overtid og at ut\ iklingen i totale kostnader skal were het_\delig mindre enn

fonentet arlig prisstigning. Generalforsamlingen tar dette til etterretning

Generalforsamlingen understreker at etfektir iseringsinalene ikke ma ga pa bekostning a\
selskapets sanifunnsoppdrag om à sikre ans\ arlig spill og a kanalisere spillere til sitt tilbud

Generalforsamlingen tar rapporten om effektiv drift for øvrig til orientering.

sitt  u  wrist 1';ppin«,~ ~pilI.nm.nl1ulwl

.ii \ilig rapport II»  I  mllcnmixxml

Statssekretarren redegjorde for bakgrunnen for Lotteritils_\nets rapport og riste til at alle
forbedrin tiltakene fra florarets rapport er fulgt opp. Statssekretzeren redegjorde \ idere om

hovedkonklusjonene  i  arets rapport. Lorteritils) net konkluderer med at Norsk Tipping i  all

hovedsak har gode og tilstrekkelige s)stemer for a tilh_\ spill  i  trygge og kontrollerte former
og at selskapet har forbedret og tilpasset \erktø_\ene sine slik at ansiarligheten har blitt bedre.
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Statssekretaeren informerte om seks tiltak som Lotteritilsynet anbefaler:

o  implementere ytterligere tiltak som begrenser muligheten for at spillere på Multix og

Belago kan logge seg på med annens spillkort

I  innføre krav om at alle som spiller på Multix og Belago inâ sette egne tapsgrenser for
dag og måned.

I  Endre tvungen pause på Belago fra  30  sek til 5 min etter sammenhengende spill i en

time.

-  Sikre at spillere som utestenger seg eller tar pause fra spill må bekrefte pånytt dersom
de ønsker  å  motta mai kedsfaring for Noisk Tippings spill.

-  Presentere informasjon fra menyen om ”Spillevett” pà digitale monitorer hos fysiske
kontinisjonaerer.

0  Oversette informasjon om farene med pengespill. uheldig spilleatferd og hjelpetilbud
til engelsk og gjøre engelskspråklig informasjon tilgjengelig hos kommisjonaerer.

Statssekretærens beslutninfl å ve ne av staten som eneakíonær:

Norsk Tipping skal vurdere Lotteritilsynets forslag til tiltak og oversende en skriftlig

vurdering til departementet innen l.juni.

i.) \u.«x. 1‘.[.[n..g- rapport Inn 'ansvarlig spill

Statssekretæren minnet om Norsk Tippings samfunnsoppdrag om  å  foiebygge negative
konsekvenser av pengespill gjennom  å  kanalisere nordmenns spillelyst inn mot et moderat og

ansvarlig tilbud og redegjorde for bakgrunnen for Norsk Tippings rapport om ansvarlig spill.

Administrerende direktør redegjorde for rapporten om ansvarlig spill og trakk fram innføring
av totale tapsgrenser og proaktive samtaler som viktigste tiltak i 2016

Statssekretæren konkluderte med at Norsk Tippings rapportering om ansvarlig spill gir nyttig

informasjon om selskapets arbeid med ansvarlighet og bør videreføres utover prøveperioden i
2016 og 2017. Det vil vurderes om det er hensiktsmessig at Norsk Tippings rapportering i

framtiden får en faglig vurdering av Lotteritilsynet i forbindelse med deres rapport om

selskapets ansvarlig spill.

Statssekretærens beslutnin  å  ve ne av staten som eneaksonær:

Norsk Tipping skal utarbeide en årlig rapportering om ansvai lig spill til selskapets
geneialforsainling Kulturdepartementet vurderer om rapporteringen skal inngå i

Lotteriiilsynets årlige rapport om Norsk Tippings ansvarlig spill. Selskapets rapport for 2016

tas til orientering.

Sal; lll' \ eiltcktseiitlriiig —  [OilK’l'lVll]ll>Dl'l\llDl'lllQ

Stalssckrc1z:ren redegjorde for bakgrunnen for forslaget Statens retningslinjer ki ever at

allinennaksjelovens regler om lederlønnserklaering skal gjøres gjeldende gennem

vedtektsbestemmelser for selskaper som staten har en eierandel  L  og som ikke defineres som

“små foretak" etter regnskapsloven. Dette innebærer at allmennaksjelovens regler om
lederlannserklazriiigei' må tas inn i Norsk Tippings vedtekter.

Statssekretaeren foreslo at Norsk Tippings vedtekter endres som følger:
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§ 6  andre ledd nytt tredje punktum ledd  skal  lyde:

Styre! skulforeleggefoi- generalforsamlingen en erklæring  om  lederlnnn, jf

regjeringens retningslinjer for statlig eierskap.

Statssekretærens beslutnin  å  v  ne av staten  som  eneaksbnær:
Norsk Tippings vedtekter endres  i  samsvar rned forslaget. Ordlyden i vedtektsendringen

legges ved protokollen.

S-.tk  ll  -  F.\ cnlucll

Styreleder delte ut selskapets års- og samfunnsrapport for 2016.

.\\~lulning

Statssekretæren takket styret og administrasjonen for arbeidet i áret  som  var gått. Han takket

også de avgátte styremedlemmene og ønsket det nye styret lykke til. Generalforsamlingen ble

   

hevet.

Oslo 6. april ZOI7

o/

I  _ ' ,
r  e re rtksen a ema der Silseth

statssekretær g/ styreleder

Vedlegg:

-  Sak l0  -  Endring av Norsk Tippings vedtekter  §  6 andre ledd (Iederlønnserklaæring)

-  Fullmakt til statssekretær Bård Folke Fredriksen til  å  representere statens aksjer på
Norsk Tipping generalforsamling 6. april 2017.
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