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Vedr.: Høringsutkast til endring i pengespillovens § 10

Vår forening er gjort kjent med at Kultur- og kirkedepartementet i høringsbrev av 9. juli d.å.
foreslår å endre "pengespillovens"§ 10 slik at fordeling av overskudd fra Norsk Tippings nye
bingoautomater opprettholdes som inntekt for lokalt spillende lag på bingoen.

Likedan er vi kjent med Norges Idrettsforbunds (NIF) endringsforslag om at
"pengespillovens" § 10 ikke endres, men at inntektene fra bingoautomater tas vekk fra de
lokale formål og fordeles gjennom "tippenøkkelen.

Vi er sterkt imot at NIFs endringsforslag blir tatt til følge, ut fra følgende begrunnelse:

• Vår forening er så heldig å motta midler fra samarbeid med lokal bingoentreprenør.
En vesentlig andel av vårt årlige inntektsgrunnlag vil falle bort om NIFs
endringsforslag gjennomføres.

• Bingospill som inntektskilde har et solid fotfeste i Norge. Mange lag og foreninger har
basert mye av sin virksomhet på den inntekten de får gjennom sitt samarbeid med
lokal bingoentreprenør. En stor del av disse lagene omfattes ikke av tippenøkkelen,
og vil således ikke være berettiget til tildeling av spillemidler fra Norsk Tipping. For
disse vil NIFs endringsforslag slå ekstra hardt ut.

• For lag og foreninger som er berettiget til tilskudd gjennom Tippenøkkelen vil dette
kun ha en begrenset effekt, da disse tilskuddene vil være bundet opp mot
anleggsinvesteringer. Dette til stor forskjell fra bingoinntektene som er  frie midler.

• Civitan Club Bærums arbeide bl. a. for eldre og psykisk utviklingshemmede i
kommunen må reduseres i samsvar med reduksjonen i inntektene, noe vår klubb ser
som svært uheldig.

Med vennlig civitan hilsen

Terj Voll
Sekretær Civitan Club  Bærum
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President: Leiv H. Moe, Belsetgrenda 31, 1348 Rykkinn. Tlf. 67 13 7979. Mob.: 95 25 57 56
Forrige president: Hany Binderø, Damtråkka 4, 1338 Sandvika. TW 67 54 57 52
Kasserer: Stein Eriksen, Øvre Frydendal 11, 1384 Asker. Tlf. 66 78 36 41 Mob.: 92 21 64 05
Sekretær Terje Voll, Søndre Gjettum 13, 1346 Gjettum. Tlf. 67 54 65 45. Mob.: 97 07 71 17
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