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Hørin suttalelse vedr.  Bin  oautomater.

Kolbotn 02.09.09

Kolbotn idrettslag er et av Norges største idrettslag med 4000 medlemmer fordelt på 14
idrettsgrupper. Vi har over tid opparbeidet en administrasjon som består av 6 årsverk. Dette
for å kunne organisere tilbudet til barn og unge, drive profesjonell økonomistyring og
regnskapsførsel samt yte service og være en støttefunksjon for våre medlemmer og
tillitsvalgte. Vårt primære mål er at tillitsvalgte skal bruke mest mulig av tiden sin på å skape
aktivitet fremfor å administrere denne.

Vi har hatt et mangeårig samarbeid med en lokal bingoentreprenør som har gitt idrettslaget
store inntekter. Etter at pengeautomatene ble borte fra lokalene er idrettslaget nå totalt
avhengig av å opprettholde inntektsnivået fra bingoautomatene.

Vi er blitt rådet fra sentrale idrettshold om å beholde dagens organisering og forbli et stort
fleridrettslag, og ikke gå over til et allianseidrettslag der flere av gruppene ville vært mulige
enheter for bingospill. Vi er pr. i dag bingosamarbeidspartner med dispensasjon fra regel om
maksimal omsetning pr. tillatelse for den enkelte forening på kr.700 000. Dette pga vår
størrelse. Det er derfor bekymringsfullt at lovverket er slik at det lønner seg å være organisert
som et allianseidrettslag ifm støtteordninger som bingospillandeler og grasrotandel.

Idrettslaget har følgende innspill til høringsnotatet:

• Vi støtter KKD sitt forslag om endring av lov 28.aug 1992 nr.103 om at §10 første
ledd bokstav c skal lyde : "kan når den står oppstilt i bingolokaler, fordeles direkte til
de lag og organisasjoner som innehar tillatelse til å tilby bingospill i bingohallen."

• Vi støtter ikke forslaget om  at inntektene skal reduseres til 2006-nivå, det vil bety at
Kolbotn IL får vesentlig lavere inntekter enn i dag. Bortfall av dagens inntekter til
idrettslaget må selvsagt kompenseres av medlemmene gjennom vesentlig økte
medlems- og treningsavgifter samt større dugnadsinnsats. Vi føler at det nærmer seg
en smertegrense på overnevnte områder. Dagens standard på administrasjon som
støttefunksjon til de frivillige kan bli sterkt redusert som en av følgende. Vi er derfor
meget bekymret for ev. ytterligere reduksjoner i inntektsmulighetene gjennom
bingoautomater. Vi må også huske på at automatinntektene er helt borte.

• De foreningene som i dag har tillatelse til, og inntekter fra bingo, må ikke miste sitt
inntektsgrunnlag. Overskuddet fra automatene må fortsatt fordeles av
bingoentreprenøren sammen med inntektene fra de andre bingospillene. Foreningene
får i dag 30 % av innspilt beløp fra automatene, og størsteparten av foreningenes
inntekter kommer fra bingoautomatene.

• Bingoentreprenørene er også avhengig av inntektene fra automatene for å finansiere
driften av bingohallen. Dersom Norsk Tipping skal overta automatene, må
entreprenøren være sikret minst 50 % av inntektene. Med en lavere provisjon, er
risikoen stor for at mange entreprenører ikke greier å opprettholde driften. I så fall
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mister foreningene alle inntektene fra alle bingospill i lokalet, for da faller også
grunnlaget for å sette inn automater fra Norsk Tipping bort.

• Vi er ikke enige med NIF /NOK som mener at midlene skal fordeles gjennom LAM.
Vår erfaring er at det blir mindre til det ytterste leddet gjennom fordeling av
tippemidler gjennom denne ordningen. Hvor mye som blir igjen i på toppen og som
går med til administrasjon er uvisst, men jo flere ledd desto mindre kommer
sluttbrukerne til gode. Da LAM ble innført skulle det ikke medføre reduksjon i
driftstilskuddet fra kommunene. Erfaringene fra vår konmiune er at kommunalt
tilskudd er blitt redusert proporsjonalt med økningen av LAM. Derfor er det viktig at
idretten beholder noen muligheter til inntekter også gjennom andre kanaler.
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