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Høringsuttalelse "Forslag til endringer i pengespilllovens § 10 vedrørende fordeling av
overskudd fra Norsk Tippings terminalvirksomhet i bingohaller"

Lillehammer Janitsjar er en av de heldige lag og foreninger som nyter godt av inntekter fra
bingospill gjennom Bingo Entreprenøren AS. Dette er kjærkomne inntekter som går til
ordinær korpsdrift. Vi har et budsjett som balanserer på rundt 200.000 kroner. Inntektssiden
består av medlemskontigent, omfattende dugnadsarbeid, og etter hvert stadig mindre
overskudd fra konserter og spilleoppdrag. Vi har ingen kommunal støtte til drift, kun
arrangementstøtte til konkrete prosjekter. Årlig voksenopplæringsstøtte utgjør ca 3,5% av
budsjettet. Vi betaler årlig nærmere 40.000 kr. i husleieutgifter til halvoffentlig aktør, da
kommunen ikke har egnede gratis lokaler. Vi merker stadig oftere at medlemmer og
potensielt nye medlemmer vegrer seg mot dugnadsarbeid. Det er stadig vanskeligere å få
økonomisk støtte fra lokalt næringsliv og offentlige organer til våre konsertprosjekter. For å
trekke publikum til våre konsertarrangement, kreves det i dag som oftest trekkplaster i form
av profesjonelle aktører, samt egnede lokaler der vi må betale mye for lyd/lys etc.
Publikumsinntektene dekker som regel ikke de utgiftene vi har. Det er stor konkurranse rundt
de økonomiske midler fra Norges Musikkorps Forbund og Norsk Tipping, og de gis kun til
konserter og prosjekter, ikke til daglig drift. Dette er vår hverdag! Bingo-midler har det siste
året gitt oss helt andre muligheter til å drive mer langsiktig planlegging og musikalsk
utvikling, i stedet for å organisere dugnader for å få driften til å gå rundt.

Automatspillene utgjør den største delen av inntektsgrunnlaget for bingo-arrangørene.
Dersom annen fordelingsmodell (tippenøkkelen) blir valgt, eller at andelen til lag/foreninger
blir redusert fra dagens 30%, blir det lite igjen til drift, og vi må uansett spe på med ulike
typer dugnader. Dersom tippenøkkelen skal brukes, vil den delen som går til kultur med all
sannsynlighet bli øremerket prosjekter/konserter, og ikke deles ut som "frie midler" som kan
brukes til drift. Det er nettopp dette som er så bra med dagens ordning — samtidig som den er
enkel/ubyråkratisk å administrere og få administrative ledd.

Lillehammer Janitsjar, som et av de spillende lag og foreninger, støtter derfor forslaget om at
overskuddet fra automatene skal fordeles direkte til de lag og foreninger som er godkjent av
Lotteritilsynet. Vi er meget skeptisk til tippenøkkel-fordeling som nok en gang vil tilgodese
idretten på bekostning av den viktige jobben som gjøres innen frivillige lag og foreninger
innen kultur og samfunnsnyttige/humanitære organisasjoner på lokalplanet — og som på langt
nær får den samme oppmerksomheten som idretten, uavhengig av nivå..


