
Innledning

Egil Hesland AS med datterselskapene Norsk Spillecafe AS, Orion Trondheim AS og
Orion Feb AS, kan legge fram følgende nøkkeltall- og opplysninger for 2008 gjeldende
ovennevnte selskaper:

Utbetalt overskudd til formål:
Beløp til idrett/sport
Beløp til helse, musikk/kultur/fritid, humanitær virksomhet og diverse
Totalt beløp til formål:

Av totalt 810 formål, utgjorde idrett/sport 405, dvs. 50 %.
Vi har med hensikt spredt overskuddet fra bingohallene på flest mulig formål. I den
forbindelse viser vi også til avsnittet om bingoforskriften på side 4.

Antall bingohaller: 19

kr 26.469002,-
kr 20.604284,-
kr 47.073286,-

Totalt hadde ovennevnte selskaper 196 bingoautomater utplassert i 2008.
Disse bingoautomatene ga totalt kr 21.073539,- til formålene, dvs. 43,7 % av den totale
utbetalingen.



Vi vil først anføre at vi er uenig i at Norsk Tipping skal overta ansvaret for driften av
bingoautomater. Vi mener at bingoentreprenørene er fullt ut i stand til å ivareta/forvalte
driften av bingoautomatene minst like godt som Norsk Tipping. Vi forstår ikke
argumentene, - og motivene for at bingoautomatene skal monopoliseres. Vi er også svært
skeptisk til den foreslåtte fremdriftsplanen for å bytte ut dagens bingoautomater, samt
Norsk Tippings kompetanse til å implementere spill i bingoautomatene som "fenger"
bingopublikummet.

Fordeling av inntekter/tilbakeføring av inntekter til 2006-nivå,  -  konsekvenser.

Dagens forskrifter pålegger entreprenørene ansvaret med å fordele overskuddet fra
bingoautomatene. Følgende overskudd er utdelt på landsbasis slik:
2006 : 53 millioner, gjennomsnitt 25.400 pr forening.
2007 : 116 millioner, gjennomsnitt 55.600 pr forening.
2008 : 186 millioner, gjennomsnitt 89.123 pr forening — (sannsynligvis).

På lik linje med Rikstoto og Norsk Tipping, har også bingo hatt vekst fra 2006 til 2008, -
fra henholdsvis 1,8 mdr. til 3,8 mnd. Omsetningsøkningen for bingo skyldes i vesentlig
grad at bingoene tapte en betydelig del av omsetningen til gevinstautomatene, før
sistnevnte ble forbudt. Forslaget om tilbakeføring av inntektene til 2006-nivå, vil få
betydelige negative konsekvenser både for formålene og entreprenører. Foreningene vil
få beskåret sine overskudd med nærmere 78 % dersom man legger tallene for 2008 til
grunn. For underskogen av foreningsvirksomhet i Norge, vil dette i beste fall bli en
utfordring. Vi frykter imidlertid at en slik tilbakeføring av inntektene, vil bli en betydelig
utfordring for det frivillige arbeidet. Vi anmoder KKD på det sterkeste om at gå detaljert i
dybden av lag- og foreningers regnskaper for perioden 2006- 2008, og se på hvor viktig
inntektene fra bingoentreprenørene er. Dersom man tilbakestiller inntektene til 2006-
nivå, vil formål og entreprenører miste inntekter i størrelsesorden ca 230 mill, kroner på
årsbasis.

Det er grunn til å anta at også entreprenørene i beste fall vil få en tilsvarende reduksjon i
inntektene, - dog er det sannsynlig at reduksjonen vil  være  enda større. Det er selvsagt
åpenbart for alle at dette vil gjøre det tilnærmet umulig for entreprenører flest å utvikle
bingo hoved- og sidespill ytterligere i årene som kommer. Vi frykter at man ved å
redusere inntektene til 2006-nivå, vil la bingo dø ut, - sakte men sikkert. Og det er vel
ikke hensikten?

Hvem skal motta inntekter fra bingoautomatene

Dersom overskuddet fra bingoautomatene skal gå inn i tippenøkkelen, vil 50 %, dvs. ca.
400 formål som spiller hos oss i dag, miste disse inntektene og dette vil mildt sagt  være
en utfordring for disse formålene. Vi støtter derfor forslaget om at fordelingen av
inntektene fra Norsk Tippings bingoautomater skal utbetales til bingoentreprenørene, som
igjen fordeler andelen til formålene sammen med overskuddet fra den øvrige samlede
driften i lokalet.



Fordeling av inntekter/antall automater/tidsperspektiv/utforming

Vi støtter også forslaget om at det vesentligste av overskuddet fra Norsk Tippings
bingoautomater skal gå til entreprenøren og foreningene. Vi mener at overskuddet
fordeles med 30 % til formål, 50 % til bingoentreprenøren og 20 % til Norsk Tipping.
Man må ikke glemme at driften av en bingohall er langt mer kostnadskrevende enn andre
spilletyper, og krever betydelige bemanningsmessige ressurser, samt investeringer i
teknisk utstyr. Og ikke minst krever det betydelig kapital for å utvikle bingoen videre
framover.

Dagene bingoautomater må erstattes av nye bingoautomater fra Norsk Tipping en for en,
samt distrikt for distrikt. Nye bingohaller må få tilbud om minst 10 bingoautomater fra
norsk Tipping.

Først når Norsk Tipping kan leverer sine nye bingoautomater, som kun skal være
beregnet for bingohallene, kan dagens bingoautomater fjernes fra bingohallene.

Automatene må utformes slik at de er tilpasset mennesker som er funksjonshemmede, og
at det legges til rette for at også denne kundegruppen slipper å bevege seg unødvendig på
grunn av for eksempel veksling, mv.

Premiestørrelse

Vi mener at det ikke må innføres landsomfattende jackpot, men at kundene skal spille om
den enkelte bingohalls (husets) jackpot.

Databingo

Databingo bidrar med over 50 mill kroner til formålene. Vi støtter forslaget om at regler
for Norsk Tippings bingoautomater og databingo fra private aktører vurderes i
sammenheng. Databingo må ikke gis dårligere rammebetingelser enn bingoautomatene
fra Norsk Tipping.

Bingoforskriften

Bingoforskriften bør også endres for å bedre rammebetingelsene for hovedspill og
papirbaserte sidespill. Vi mener at dagens omsetningstak på kr 700.000,- for formålene,
bør økes til minst 1 mill. I noen distrikter er det for få formål til å kunne driver bingo
entreprenørvirksomhet året rundt, og ved å øke omsetningen til 1 mill ivaretar vi stabil
drift året rundt. Det er også viktig at bingoforskriften gir bingoentreprenørene mulighet til
å tilby sine kunder et godt — og bredt tilbud i sine spillehaller, blant annet for å kunne ta
opp konkurransen med nettbaserte spilletilbud fra utlandet som ikke bidrar med
overskudd til norske formål.
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Hjelpelinjens statistikk

Man skal være varsom med å trekke forhastede og/eller endelige konklusjoner over
hjelpelinjens statistikker med hensyn på økning eller nedgang i antall henvendelser i
bestemte tidsrom.

Hjelpelinjens statistikk må leses — og tolkes i sin rette sammenheng. Vi mener at enhver
telefon til hjelpelinjen på grunn av spilleavhengighet, er en telefon for mye.
Antallet førstegangssamtaler til hjelpelinjen hvor bingoautomater omtales som
problematisk, viste en nedgang fra 60 samtaler i 2006 til 42 samtaler i første halvår 2009.
Antallet førstegangssamtaler hvor bingoautomater omtales som hovedproblemspill, har
også vist en nedgang i perioden siste halvår 2006 til siste halvår 2008. For første gang
siden registreringen av samtalene startet i 2006 er det for bingoautomatene registrert en
økning i første halvår 2009. I 2006 var det utplassert 1062 bingoautomater, mens det i
2009 var utplassert over 2000. Antallet bingoautomater har således økt med det dobbelte.
Veksten i antallet henvendelser til hjelpelinjen må således sees i lys av denne økningen.

Med alt ovennevnte håper vi å ha bidratt konstruktivt i forbindelse med behandlingen
angående endring av pengespilloven § 10.

Med vennlig ilsen
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Egil Hesland

KKD 5


