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0030 Oslo

Høringsutkast til endring i pengespillovens  §  10.

Vår klubb har fått vite at Kultur- og Kirkedepartementet i høringsbrev av 9. juli denne
sommer foreslår å endre pengespillovens § 10 slik at fordeling av overskudd
fra Norsk Tippings nye bingoautomater opprettholdes som inntekt for lokalt spillende lag på
bingoen

Videre er vi blitt kjent med at Norges Idrettsforbund har fremmet endringsforslag om at
§ 10 ikke endres, men at inntekter fra bin oautomatene tas vekk fra de lokale formål og

fordeles gjennom tippenøkkelen.

Vi mener at Idrettsforbundets forslag ikke bør tas tilfølge. Dette fordi:

Vår klubb mottar midler fra samarbeid med lokal bingoentrepenør. Disse midlene
utgjør fra år til annet en vesentlig andel av vårt inntektsgrunnlag, og bortfall av
inntekten vil gjøre det vanskelig å opprettholde klubbens arbeid for å gjøre livet lysere
for grupper i nærmiljøet. Denne virksomhet har høyeste prioritet i klubben.
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Mange klubber, lag og foreninger rundt i landet skaffer seg inntekter ved å
samarbeide med bingoentrepenører. Mange av slike lokale sammenslutninger
omfattes ikke av tippenøkkelen og nyter ikke godt av spillemidler fra Norsk Tipping.
For slike sammenslutninger vil Idrettsforbundets forslag kunne være totalt lammende
for driften og redusere medlemmenes motivasjon..

Idrettsforbundets forslag vil neppe, hvis det får tilslutning, bety mye for den årlige
virksomhet til de sammenslutninger som er berettiget til tilskudd gjennom
tippenøkkelen , ettersom slike tilskudd vil være bundet opp mot anleggsinvesteringer.
For lokale klubber, lag og foreninger vil bortfall av inntekt ved samarbeid med
bingoentrepenører derimot kunne bli fatalt.
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