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HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRING I PENGESPILLOVEN § 10
VEDRØRENDE FORDELING AV OVERSKUDD FRA NORSK TIPPINGS
TERMINALVIRKSOMHET I  BINGOHALLER

Rematikerforeningen i Gausdal har hatt tillatelse til og mottatt inntekter fra bingodrift i 2009.
Foreningen har i dag 130 medlemmer fra Gausdal kommune . I formålsparagrafen heter det
at Norsk revmatikerforbund har som mål å bekjempe de revmatiske sykdommene ved å
bidra til et godt trenings — og behandlingstilbud, bidra til forskning og opplysning om
rettigheter og medisinske framskritt. Det skal arbeides for å bedre revmatikeres sosiale,
økonamiske og kulturelle forhold. Til alt dette trengs det penger, og tilskudd fra bingopenger
er veldig kjærkomment..

Styret for avdelingen driver varmtvannstrening, og legger også opp til møter og andre
sosiale treff . Det er meget vesentlig for medlemmenes velferd at noen tar initiativ til og
gjennomfører slike aktiviteter bl.a. for å bedre medlemmenes fysiske og psykiske helse. Pga
av bingostøtte er det vært mulig å gjennomføre slike tiltak til en rimeligere og mer
akseptabel kostnad enn det som ellers hadde vært mulig.

Vi er gjort kjent med at Norsk Tipping fra 1.1.2010 har fått enerett til oppstilling av automater i
bingohaller, noe som i utgangspunktet tilsier at overskuddet skal tilfalle Norsk Tipping og
fordeles på samme måte som tippemidlene. Denne endringen bekymrer oss meget sterkt.

Foreningen er glad for at Kultur- og Kirkedepartementet har tatt tak i saken og foreslår at
overskudd fra Norsk Tippings terminalspill i bingohaller kan fordeles direkte til
bingoentreprenørene, og til de samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner som mottar
overskudd fra de ordinære bingospillene.

Vi er enige i departementets forslag med ett unntak. Forslaget innebærer at man har som
"mål å stabilisere inntektene til lag og foreninger fra bingodrift på om lag samme nivå som i
2006." Dette vil innebære at foreningene vil få vesentlig lavere inntekter enn i dag. For 2008
vil beløpet øke, noe som skyldes blant annet at antallet bingoautomater er nesten fordoblet
fra 2006 til 2008. Vi mener derfor det blir feil, og har liten forståelse for å stabilisere bidraget
til foreningene på 2006-niva, det bør være på 2008-nivå. Foreningene bør uansettfå minst
30 % av overskuddet fra automatene sik som i dag.

I vårt arbeid for medlemmene er vi som nevnt avhengige av inntektene fra bingoautomatdrift.
Vi nevner også at bingoentreprenørene er avhengig av inntektene fra automatene hvis de
skal kunne finansiere driften av bingohallen. Hvis ikke risikerer man at antall bingohaller
reduseres, og dermed faller også grunnlaget for lag- og foreningers del av inntektene bort.



Departementets forslag til endring av § 10 første ledd nytt femte og sjette punktum:

"Overskudd fra utbetalingsautomat, som nevnt i § I første ledd bokstav c), kan når den er
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
fordeling".

Foreningen foreslår at ordet  kan  etter parentesen endres til  skal.

Med denne endringen støtter Gausdal revmatikerforening Departementets forslag til unntak
fra pengespilloven § 10.
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