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Høringsuttalelse til endring av pengespillovens § 10 
 
Forslaget om en lovendring som muliggjør at overskudd fra Norsk Tippings terminalspill i 
bingohaller kan fordeles direkte til bingoentreprenører og til de samfunnsnyttige og 
humanitære organisasjoner som mottar overskudd fra de ordinære bingospillene  
har vår støtte. 
 
Vi er gjort kjent med Norges Idrettsforbunds (NIF) endringsforslag om at ”pengespillovens” § 
10 ikke endres, men at inntektene fra bingoautomater tas vekk fra de lokale formål og fordeles 
gjennom ”tippenøkkelen. 
Vi er sterkt imot at NIFs endringsforslag blir tatt til følge, ut fra følgende begrunnelse: 
 

• Foreninger som mottar midler fra samarbeid med lokal bingoentreprenør vil oppleve at 
en vesentlig andel av det årlige inntektsgrunnlag vil falle bort om NIFs endrings-
forslag gjennomføres.  

• Bingospill som inntektskilde har et solid fotfeste i Norge. Mange lag og foreninger har 
basert mye av sin virksomhet på den inntekten de får gjennom sitt samarbeid med 
lokal bingoentreprenør. Et stort antall av disse lagene omfattes ikke av tippenøkkelen, 
og vil således ikke være berettiget til tildeling av spillemidler fra Norsk Tipping. For 
disse organisasjonene vil NIFs endringsforslag slå ekstra hardt ut.  

• For lag og foreninger som er berettiget til tilskudd gjennom Tippenøkkelen vil dette 
kun ha en begrenset effekt, da disse tilskuddene ut fra dagens regelverk vil være 
bundet opp mot anleggsinvesteringer. Dette til stor forskjell fra bingoinntektene som 
er frie midler.  

 
 
Vi vil i det følgende kommentere en del forhold vi mener er for dårlig belyst i høringsnotatet. 
 
Hva skal Norsk Tippings maskiner tilby? 
 
Sitat: 
Norsk Tipping vil utarbeide et forslag til spilleregler for terminal i bingohaller, i samarbeid 
med Lotteritilsynet. Når et forslag er oversendt departementet vil det deretter innledes en 
dialog med Norsk Bingo- og lotteriforbund (NBLF) i forhold til den videre utforming av 
regelverket og de enkelte spill. 
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Vi forutsetter at Norsk Tipping /Lotteritilsynet skal utarbeide et forslag til overordnet 
regelverk som skal sette grenser for innsats, gevinst, tap etc., mens departementet vil invitere 
NBLF til å delta i arbeidet med å utvikle det enkelte spill/funksjonalitet. 
 
 
Fremtidig fordelingsnøkkel 
Notatet sier ikke noe om fremtidig fordelingsnøkkel, selv om to forhold nevnes (pkt 5): 
Forslaget har som mål å stabilisere inntektene til lag og foreninger fra bingodrift på om lag 
samme nivå som i 2006, samtidig som Norsk Tipping får dekt sine kostnader til drift og 
investeringer i de nye bingoterminalene. 
 
Vi er sterkt kritiske til at man vurderer å styre omsetningen i maskinene i forhold til 2006-
nivå. Denne stramme regulering synes vi i liten grad hensyntar utviklingen som har vært i 
bingomarkedet siden 2006, både hva gjelder generell omsetningsvekst og antall utplasserte 
bingoautomater. ”2006 nivået” innebar et stort antall gevinstautomater på bingoene, som 
entreprenørene hadde inntekter av. I 2009/2010 finnes ikke disse. Det må kompenseres for 
dette i et fremtidig ”nivå”.  
 
Forslag: 
Basert på ovenstående vil vi foreslå følgende fremtidige fordelingsnøkkel: 

• til entreprenør               45%  
• til formålene                 40%  
• til Norsk Tipping           15%  

 
Målsettingen om at Norsk Tipping skal ha kostnadsdekning for drift og utvikling av 
maskinene forutsetter vi således skal oppfylles innenfor en ramme på 15% av overskuddet.  
 
 
Manglende bingoforskrift 
Høringsnotatet berører, så langt vi ser ikke behovet for å få etablert en revidert bingoforskrift. 
Vi mener det er av største nødvendighet for bransjen at KKD besørger at dette kommer på 
plass snarest mulig. 
 
Krav til hva som skal kjennetegne et bingolokale er et av de viktigste forhold som trenger en 
avklaring. En mulig fremtidig monopolsituasjon kan kanskje rydde bort en rekke bingolokaler 
etablert kun for å utnytte muligheten gjennom dagens bingomaskiner, men kun en klar 
forskrift vil kunne gi vår bransje nødvendig forutsigbarhet. 
 
Rammevilkår 
Fra OTP 44, 2002-2003: 
I forbindelse med den pågående revisjonen av reglene for bingo tar departementet sikte på at 
det åpnes for en utvikling og rasjonalisering av de tradisjonelle hovedspillene. 
En vil vurdere større fleksibilitet i reglene for de såkalte sidespillene, som i stor grad vil 
kunne kompensere for bortfallet av inntektene fra bingoautomater. 
 
Med unntak av ovenstående sitat er sidespill/databingo ikke omhandlet i notatet. Vi forutsetter 
at dette betyr at Norsk Tippings terminaler ikke skal tilby noen form for sidespill/databingo. 
Ut fra dette er vi svært opptatt av at KKD bidrar for å få en avklaring på fremtidig regelverk 
for sidespill/databingo i god tid før 31.12.09. 
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Avklaringen må gjelde både krav til spillenes innhold/funksjonalitet og forhold knyttet til 
hvem som kan levere denne typen spill etter 01.01.2010  
 
Vi håper ovenstående vil bli vurdert i den forestående prosess for å sikre tilfredsstillende 
rammevilkår for bingobransjen. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
K Aspelund as 
Morten Aspelund 
Daglig leder 
 
 
 
 
 


