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FIN viser til brev fra KKD av 9. juli 2009, vedlagt utkast til høringsnotat om ovennevnte.

KKD foreslår å avvikle driften av dagens bingoautomater innen 1. januar 2010. KKD
foreslår videre en hjemmel i pengespilloven § 10 om at overskudd fra Norsk Tippings
terminalvirksomhet i bingohaller kan fordeles utenom tippenøkkelen.

KKD viser til at Stortinget i forbindelse med Ot.prp. nr. 44 (2002-2003) Om lov om
endringer i pengespill- og lotterilovgivningen vedtok å forby drift av utbetalingsautomater
for andre enn Norsk Tipping. Forbudet ble iverksatt fra 1. juli 2007, men det ble gjort et
midlertidig unntak for bingoautomater. KKD vil ikke undervurdere risikoen for en
ukontrollert utvikling av spillene i bingoautomater og foreslår derfor at driften av
dagens bingoautomater avvikles.

KKD påpeker imidlertid at omsetningen i bingohaller samlet sett har økt de siste årene
og at inntekter fra bingoautomater utgjør en stor andel av inntektene. For å unngå en
nedgang i antall bingohaller som tilbyr tradisjonelle hovedspill, foreslår KKD at
inntektene fra Norsk Tippings nye bingoterminaler skal støtte opp om den øvrige
driften i lokalet og samtidig  gi  overskudd til de lag og foreninger som bingolokalet
spiller til inntekt for.

En slik ordning forutsetter at det meste av overskuddet fra driften av Norsk Tippings
bingoterminaler føres tilbake til bingooperatøren og til de lokale lag og foreninger som
bingolokalet spiller til inntekt for. Dette krever ifølge KKD en særskilt hjemmel i



pengespilloven § 10 for å kunne avvike hovedregelen om fordeling gjennom
tippenøkkelen. Hvor stor andel av bingoterminalinntektene som skal overføres fra
Norsk Tipping til bingolokaldriften må fastsettes i særskilt forskrift.

FIN har ikke merknader til høringsnotatet, men tar forbehold om eventuelt å komme
tilbake til saken på et senere tidspunkt.
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