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Vedr.: Høringsutkast til endring i pengespillovens § 10.  

Norges Handikapforbund Sørvest 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. 

Likeledes er vi kjent med Norges Idrettsforbunds (NIF) forslag om at ”pengespillovens” §10 ikke bør 
endres, men at inntektene fra bingoautomatene fjernes fra lokale formål og fordeles 
gjennom ”tippenøkkelen”. 

Norges Handikapforbund Sørvest protesterer med dette på det sterkeste NIFs forslag med følgende 
begrunnelse: 

• Norges Handikapforbund Sørvest, Handikappede Barns Foreldreforening Hordaland, 
Arbeidsmiljøskaddes Landsforening Hordaland, Hordaland poliolag og andre av våre lokallag 
og landsforeninger mottar midler fra samarbeid og dugnadsarbeid med vår lokale 
bingoentreprenør.  

Disse inntektene er vesentlige for all den dugnadsbaserte virksomheten i Hordaland og 
Rogaland, inkludert likemannsarbeid, veiledningstjeneste og interessepolitiske kamp for 
funksjonshemmedes rettigheter.  

Dersom NIFs forslag blir gjennomført vil ca 50 prosent av våre årlige inntekter fra denne 
virksomheten falle bort.  Norges Handikapforbund Sørvest, NHF lokallag og landsforeninger 
omfattes ikke av tippenøkkelen, og vi vil dermed ikke være berettiget til tildeling av spillemidler 
fra Norsk Tipping.    

• For lag og foreninger som kan få tilskudd via ”Tippenøkkelen” vil dette ha en begrenset effekt 
som følge av at slike tilskudd er bundet opp mot anleggsinvesteringer. Dette til stor forskjell fra 
våre bingoinntekter / ”frie midler”, som stort sett går til den daglige, frivillige virksomhet vi 
bedriver. 

Det kongelige Kultur- og Kirkedepartement. 
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• Med denne begrunnelsen håper vi at NIFs forslag ikke vil bli gjennomført og at vi kan få 
beholde våre begrensede men avgjørende inntekter på lokalplanet. 

Med vennlig hilsen                                   

Norges Handikapforbund Sørvest, 

Regionleder                                                                         Regionkontorleder 

 Anne-Berit Kolås                                                                Arild Birkenes 

 
 
 
 
  
 
 
  


