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Høringsuttalelse til endring i pengespillovens § 10.

Lions Norge er en humanitær serviseorganisasjon med ca. 12.500 medlemmer i ca. 490
klubber. Vi har vært i Norge i mer enn 60 år, og har klubber i nesten alle norske kommuner.
Vi er en del av Lions Clubs Intemasjonal med mer enn 1,3 mill medlemmer i 205 land og
områder.

Lionsklubbenes inntekter kommer utlukkende av frivillig innsats fra våre medlemmer. Alt vi
samler inn av midler går uavkortet tilbake til våre aktiviteter lokalt, nasjonalt og
internasjonalt. Driften av våre klubber finansieres av medlemmene selv.

Vi er gjort kjent med at departementet i høringsnotat av 9. juli 2009 foreslår å endre
pengespillovens § 10 slik at det gis hjemmel for at overskudd fra Norsk Tippings terminalspill
i bingohaller kan fordeles direkte til bingoentrepenørene og til de samfunnsnyttige og
humanitære organisasjoner som mottar overskudd fra de ordinære bingospillene.

Lions Norge støtter fullt opp om den foreslåtte endringen. Dette vil bety at de av våre klubber
som finansierer deler at sitt humanitære arbeid via overskuddet fra drift av terminalspill, kan
videreføre dette viktige arbeidet.

Vi er gjort kjent med at Norges Idrettsforbund (NIF) i sin høringsuttalelse vil foreslå at § 10 i
pengespilloven ikke endres, men at inntektene fra bingoautomatene tas vekk fra de lokale
formål og fordeles etter tippenøkkelen.

Lions Norge er sterkt i mot dette forslaget. Våre klubber omfattes ikke av tippenøkkelen, og
vil således ikke være berettiget til tildeling av midler fra Norsk Tipping. For disse klubbene
vil NIF's forslag bety en betydelig reduksjon i det humanitære arbeidet som for stor del
tilgodeser lokale formål.
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