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Vi takker for muligheten til å komme med innspill til endring av pengespilloven vedrørende
fordeling av Norsk Tippings terminalvirksomhet i bingohaller.

Vi og våre underavdelinger har vært spillende avdelinger på bingo, særlig i Oslo, i en årrekke.
Selv om overskuddene ikke har vært så store her som for andre spillformer, har dette vært en
viktig inntektskilde både for oss og for dem. Samtidig har vi oppfattet bingospill som en
relativt ufarlig spillform i forhold til mennesker med spilleproblemer. Utviklingen som
skjedde etter at utbetalingsautomater ble forbudt, med økende overskudd fra bingoautomater i
bingohallene, har i svært stor grad bekymret oss. Dette har gjort det problematisk for oss å
forene deltakelse i bingodrift med våre formåI om å motarbeide avhengighetsskapende
virksomhet. Vi har både i møte med statssekretæren i KKD 16.mars 2009, og i brev til
kulturministeren, gitt uttrykk for våre synspunkter på feltet.

Vi ser derfor positivt på de tiltakene som departementet alt har gjort, ved å gi Norsk Tipping
enerett på å sette ut automater i bingohallene. Vi tror dette vil kunne føre til en mer forsvarlig
drift, og at alle bingohaller dermed blir behandlet likt og har samme retningslinjer å forholde
seg til.

Samtidig har det vært viktig for oss at de reguleringene som blir innført sikrer at det fortsatt er
mulig for små organisasjoner, lokale lag og foreninger å skaffe seg inntekter fra bingo, uten å
måtte profesjonalisere virksomheten vesentlig. Vi mener at det forslaget som nå foreligger fra
departementet legger godt til rette for dette. Slik bingo i Norge er organisert, med mange
mindre lag og foreninger som står som spillende avdelinger, er det gode grunner til å gå
utenom tippenøkkelen for denne spillformen. Samtidig er dette med på å sikre driften av
bingohallene, slik at hovedspillene kan fortsette. Om overskuddet ble overført til Norsk
Tipping, er vi urolige for at mange bingohaller måtte legge ned. Vi støtter også målet om å
stabilisere inntektene til lag og foreninger på rundt nivået fra 2006, som er siste året før
overskuddet fra automatene økte dramatisk.

Adrian Farner Rogne
Leder i Juvente

Hanne Cecilie Widnes
Generalsekretær i IOGT i Norge

ke,
Juvente

Marius Sjøfmelling Terje Tørrin
Generalsekretær i UMN Direktør MA Norge

(sign) (sign)

Morten Lønstad
Generalsekretær FORUT

(sign)


