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LFPS Akershus er gjort kjent med at Kultur- og Kirkedepartementet i høringsbrev av 9.juli
d.å. foreslår endring i "Pengespillovens" § 10 slik at fordeling av overskudd fra Norsk
Tippings nye bingoautomater opprettholdes som inntektskilde for lokalt spillende lag på
bingoen. Dette er særdeles viktig for oss som driver frivillig, sosialt organisasjonsarbeid i
lokalmiljøet.

Vi er kjent med Norges Idrettsforbunds (NIF) endringsforslag om at "pengespillovens" §10
ikke bør endres, og at inntektene fra bingoautomatene fjernes fra lokale formål og fordeles
gjennom "tippenøkkelen".

Landsforeningen for polioskadde (LFPS) Akershus protesterer med dette på det sterkeste mot
NIF's forslag med følgende begrunnelse:

• LFPS Akershus (sammen med mange andre frivillige organisasjoner f.eks. andre
diagnoseforeninger, musikkorps, små idrettsforeninger, Lions, pensjonist foreninger
m.fl., som alle arbeider for og i lokalmiljøet), mottar midler for samarbeid og
dugnadsarbeid med vår lokale bingoentreprenør. Disse inntektene er helt vesentlige for
vår virksomhet på lokalplanet Flere av mottakerne av "bingopenger" har ingen andre
muligheter til å skaffe penger til lokal drift og vil i verste fall måtte nedlegge driften.

• Ca. 50 % av våre årlige inntekter fra bingovirksomheten vil falle bort dersom NIF's
endringsforslag blir gjennomført.
Uten disse midlene har vi knapt råd til å sende rundskriv til våre medlemmer og i hvert
fall ikke råd til å fortsette med vårt arbeid med sosiale tiltak for våre medlemmer.

LFPS Akershus vil ikke bli omfattet av tippenøkkelen, og vi vil dermed sannsynligvis
ikke være berettiget til tildeling av spillemidler fra Norsk Tipping. Derfor vil NIF's
endringsforslag få stor negativ betydning for oss.

• For de lag og foreninger som kan få tilskudd via "Tippenøkkelen" vil NIF' s forslag gi
en begrenset effekt som følge av at slike tilskudd oftest er bundet opp mot
anleggsinvesteringer.
Dette til stor forskjell fra våre bingoinntekter / "frie midler", som går til sosiale tiltak
blant våre medlernmer og til den daglige, frivillige virksomhet som vi bedriver.

• For å motta penger fra bingospill, er det hos noen entreprenører en forutsetning at det
utføres praktisk arbeid som bingovakter. Bidraget kan derfor sees på som "lønn" for
utført arbeid. Dersom NIF's forslag tas til følge, innebærer det at vi i fremtiden må
utføre samme arbeid for halv lønn!
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• I tidligere år mottok vi overføringer fra NHF sentralt for å kunne drive lokallaget.
Denne "inntekten" er nå forsvunnet som følge av at NHF-eide spilleautomater ble
stengt da Norsk Tipping overtok virksomheten uten noen form for kompensasjon.
NHF sentralt sliter i dag med å klare seg økonomisk og å unngå konkurs. Dersom
Departementet følger NIF's forslag strupes virksomheten i Norges Handikapforbund
"i begge ender", og vi vil i verste fall oppleve at det ikke finnes midler til å drive
NHF's lokale virksomhet videre.

Med denne begrunnelsen håper vi at NIF's endringsforslag IKKE vil bli gjennomført og at vi i
fremtiden kan beholde våre små inntekter fra bingospillet i lokalmiljøet.

Akershus 09.09.09

Med vennl. hilsen

Grethe Platt
Leder LFPS Akershus
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