
Foreningen for Muskelsyke i Buskerud
Postboks 78
3321 VESTFOSSEN

Kultur- og Kirkedepartementet
postboks 8030 Dep

0030 OSLO

Svar på horing ang. endring i pengespilloven  §  10 vedrørende fordeling av
overskudd fra Norsk Tippings terminalvirksomhet i bingohaller.

Foreningen for Muskelsyke i Buskerud er en forening for mennesker med alyorlige
muskelsykdommer  Muskelsykdommer er fellesbetegnelsen på en rekke, sjeldne diagnoser
hvor spesielle og medfødte feil/sykdommer i nerve- muskelapparatet fører til
muskelsvekkelse. Sykdomrnene er oftest arvelige. Familiene har derfor ofte flere syke. De
har så strevsomme dager at de ikke har verken tid eller overskudd til å skaffe foreningen
inntekter. Slik er det sannsynligvis for flere av de foreningene som til nå har mottatt en
betydelig del av inntektene sine fra bingoautomatene.

At bransjen har strenge rammer for å unngå spilleavhengighet er veldig viktig, men vi har
inntrykk av at entreprenørene er opptatt av den etiske siden etter at problematikken har blitt
dokumentert.

Foreningen for Muskelsyke i Buskerud er avhengig av autornatinntektene for å gi
medlemmene våre et godt tilbud både sosialt og faglig. Vi  stotter departementets forslag
om at  §  10 i lov av 28 august 1992 nr 103 om pengespill første ledd nytt femte og sjette
punktum, skal lyde:

Overskudd fra utbetalingsautomat, som nevnt i § I første ledd bokstav c), kan når den
står oppstilt i bingohaller, fordeles direkte til de lag og organisasjoner som innehar
tillatelse til å tilby bingospill i bingohallen. Kongen kan ved forskrift fastsette nærmere
regler om slik fordefing.

Vi mener og at inntektene skal være på dagens nivå, ikke reduseres til 2006-nivå, og vi ønsker
at foreningene bør motta minst 30 % av overskuddet til automatene.

Fordeling etter tippenøkkelen vil gjøre at vi kanskje vil miste denne inntekten. Vi har tidligere
fått redusert inntektene fra det offentlige, og vi er helt ayhengig av midler fra
bingoautomatene.
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