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HØRING - UTKAST TIL ENDRING I PENGESPILLOVEN § 10 VEDRØRENDE
FORDELING AV OVERSKUDD FRA NORSK TIPPINGS TERMINALVIRKSOMHET I
BINGOHALLER

Det vises tit departementets brev av 9. juli 2009 vedrørende utkast til endring i

pengespilloven 10 vedrørende fordeling av overskudd fra Norsk Tippings

terminalvirksomhet i bingohatter.

HSH representerer 13 000 virksomheter innenfor bredden av handel og private

tjenesteytende næringer. Vi avgir med dette vårt høringssvar.

HSH støtter ikke departementets forstag om å endre pengespilloven 10. For mange

organisasjoner har midter gjennom tippenøkketen stor betydning for finansieringen av

organisasjonens virksomhet, og innebærer også (i alle fall delvis) kompensasjon for

bortfall av inntekt som følge av forbudet mot spitteautomater.

Departementets foreliggende forstag vil innebære en reduksjon i midler som i dag er en

det av tippenøkketen og som fordeles tit idrett, kultur og humanitære/samfunnsnyttige

formål. En slik reduksjon er etter vårt syn uheldig, og er heller ikke i tråd med hva

organisasjonene har vært forespeilet hva gjelder fordeling av overskudd gjennom

tippenøkketen. Departementet har hetter ikke i frivillighetsmeldingen (St.mtd. nr. 39

(2006-2007) Frivillighet for alle) varslet at overskudd fra de nye spillterminatene tit Norsk

Tipping skal fordeles utenom tippenøkketen tit bingoentreprenører og tokate

lag/foreninger. Etter det vi kan forstå har hensikten med overskuddet fra stike terminater

vært ment å inngå i det totate overskuddet til Norsk Tipping, og fordeles til formåtene i

tippenøkketen, jf Frivillighetsmeldingen side 191.

HSH ser klart behovet for å kompensere bingoentreprenørene og tokate lag og foreninger

for bortfall av inntekt ved at bingoautomatene fases ut. HSH stutter seg tit

departementets vurdering i Ot.prp nr. 44 (2002-2003) om at det er ønskelig å ivareta

bingo som spillform. Dette også ut fra hensynet tit de tokate lag og foreninger som mottar

stike spillinntekter. HSH mener imidlertid at bortfallet av stik inntekt må kompenseres på

annen måte enn å ta midlene ut av tippenøkkelen og derved belaste mottakerne av stike

midter.
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Etter HSHs syn er punkt 5 i høringsnotatet om økonomiske og administrative konsekvenser
lite utfyllende. Det må imidlertid antas at en løsning som den foreslåtte vil innebære
større behov for kontroll og administrasjon enn dagens ordning.
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