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Innspill til høring om endring i pengespilloven § 10 vedrørende 
fordeling av overskudd fra Norsk Tippings terminalvirksomhet i 
bingohaller 
 

Viser til høringsutkast med høringsfrist 10.09.09. Vi vil under først gjennomgå situasjonen for vårt 
strykerorkester i dag med vekt på økonomi, deretter kommentere høringsutkastet før vi konkluderer. 

Status Grefsen Skoles Strykeorkester pr. 08.09.09 

Grefsen Skoles Strykeorkester er et skoleorkester med p.t. 38 spillende medlemmer i alderen 6-13 år. 
Vi ønsker å gi et lavterskeltilbud til barn og ungdom med tilhørighet til Grefsen skole.  

For første halvår 2009 har vi mottatt 65.000,- i bingomidler (fra O. Kristoffersen Bingodrift AS). Dette 
utgjør 130.000,- i året av et samlet budsjett på omkring 270.000,-. Andre inntekter er kontingent fra 
elevene (i underkant av halvparten av budsjettet), penger fra dugnadsinnsats, kommunalt tilskudd 
via De Unges Orkesterforbund (UNOF), frifondsmidler fra UNOF samt frivillighetsmidler fra bydel 
Nordre Aker.  Tilskuddene vi får fra UNOF har gått ned de siste årene ettersom antall orkestre øker 
og potten må deles på flere. De siste årene har vi gått med underskudd og måttet tære på oppspart 
kapital, vi har måttet avvise barn og ikke kunnet drive aktiv rekruttering ettersom økonomien har 
vært en begrensende faktor.  Dette vil bli ytterligere forverret når Grefsen skole blir økt i størrelse fra 
omkring 400 til 790 elever (i takt med at det blir flere barn i bydelen/Oslo). Selv om utgifter også har 
økt i perioden 2006-2009, har denne høstens bingomidler gjort det mulig å blant annet gi tilbud til 
åtte nye elever.  

Oppsummert er de inntekter vi mottar gjennom bingodrift helt vesentlige for dagens drift.  

Ad høringsutkastet 

Med utgangspunkt i orkesterets økonomi er vi svært glade for at KKD foreslår et unntak fra 
pengespilloven slik at overskuddet fra Norsk Tippings nye bingoautomater fortsatt kan fordeles til 
spillende lag og foreninger. Det er grunn til å tro at en fordeling gjennom ordinære tippemidler ville 
falle vesentlig mindre heldig ut for mange foreninger.  



Det er imidlertid svært viktig at vår foreninger som er avhengig av bingomidler sikres støtte på 
dagens nivå. Dersom man legger til grunn inntektene på 2006-nivå vil dette bety en markant 
inntektsnedgang. For vår del må aktiviteten reduseres dramatisk fra dagens nivå - i praksis ved at vi 
må avvise et vesentlig antall barn. Det kunne vært et alternativ å øke foreldrebetalingen markant, 
men vi får tilbakemeldinger om at dagens nivå i underkant av 5000,-/år er omkring smerteterskelen 
for mange foreldre. Med en eventuell økning ville større deler av barnegruppen blir ekskludert fra 
deltagelse på økonomisk grunnlag, noe vi finner svært uheldig. Likeså er det urealistisk å øke dagens 
dugnadsinnsats ytterligere.  

Konkret ber vi derfor om at man sikrer lokale foreninger minimum 30 % av innspilt beløp fra 
automatene, alternativt at man tar utgangspunkt i at inntekten sikres på samme nivå som for 2009, 
sekundært 2008. Man bør samtidig gjennomgå kriteriene som benyttes for fordeling av midlene for å 
sikre en fordeling støtten som er mest mulig målrettet. 

Tilskudd fra bingodrift er for mange foreninger et helt nødvendig supplement til de inntekter man 
kan få fra en varierende kommuneøkonomi med tilskudd som er prisgitt lokale prioriteringer. 
Hensynet til finansiering av viktig kulturell aktivitet for barn og ungdom må tillegges avgjørende vekt i 
den videre prosessen.  Dette er godt forebyggende arbeid, gir en god grunnleggende 
allmenndannelse og utgjør en viktig del av grasrota og rekrutteringen i norsk kulturliv. 

Oppsummering 

Grefsen Skoles Strykeorkester mener det er avgjørende at inntekter til lokale lag og foreninger 
opprettholdes på dagens nivå. Vi støtter derfor KKDs forslag om at inntekter fra bingodrift fortsatt 
kan tildeles disse organisasjonene selv med en endret organisering. Vi ber imidlertid om at inntekter 
opprettholdes på dagens nivå (30 % av driften eller minimum 2009- eller 2008-nivå). 

 

 

Med vennlig hilsen 
For Grefsen Skoles Strykeorkester 
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Styreleder 


