
Høringsutttalelse fra Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komM (NIF) til høringen om endring i pengespilloven § 10
om fordeling av overskudd fra terminaler i bingolokaler.

Det vises til høringsnotat fra KKD av 09.07.2009 ang. saken om forslag til endring i
pengespilloven § 10 vedr. fordeling av overskudd fra Norsk Tippings
terminalvirksomhet i bingohaller.

NIF takker for anledningen til å kunne uttale seg om en sak som har stor betydning
for svært mange av våre organisasjonsledd.

NIF har gjennomført høring i to omganger i organisasjonen med en mellomliggende
behandling i Idrettsstyret. Saken har vært til høring i alle idrettens organisasjonsledd,
herunder idrettens ytterste ledd, idrettslagene, men hovedtyngden av
tilbakemeldinger er kommet inn eller vært samlet opp og sendt videre fra
overordnede organisasjonsledd.

Oppsummert ønsker Idrettsstyret å gi følgende tilbakemeldinger på høringen:

• NIF finner det prinsipielt problematisk å fravike prinsippet om at overskudd fra
Norsk Tippings spill skal fordeles utenom den lovfestede fordelingsnøkkelen
for spillemidlene. Idrettsforbundet ønsker derfor at overskuddet fra terminalene
i bingohaller inngår som en del av Norsk Tippings samlede overskudd og
fordeles gjennom de vedtatte og vel etablerte fordelingsmekanismene som
eksisterer.

• En del av idrettens organisasjonsledd har inntekter fra bingodrift og uttrykker
støtte til en ordning, som over tid har vist seg formålstjenlig som
inntektsgivende virksomhet for idrettslagene. De ønsker å støtte KKDs forslag
om å endre pengespilloven. NIF ønsker å uttrykke sin støtte til det
underliggende budskapet om at det er utfordrende for idrettslag å skaffe
økonomiske ressurser til sin virksomhet, og NIF har forståelse for at disse
idrettslagene er skeptiske til å endre en ordning som fungerer godt for dem.
Disse idrettslagene som pr. i dag har inntekter fra bingoautomater, utgjør
allikevel prosentvis en liten andel av det totale antall idrettslag i Norge.

• NIF ønsker å fremheve synspunktet om at idrettens andel av overskuddet fra
terminaler i bingohaller samles i egen pott som legges på toppen av tilskuddet
som øremerket går direkte som en grunnstøtte til lokale lag og foreninger, de
såkalte Lokale aktivitetsmidlene (LAM). På den måten vil inntektene fra
terminaler i bingohaller sikres til lokalleddet i sin helhet, og kunne fordeles til
alle idrettslagene.

• NIF vil i denne høringen også understreke at den ordinære bingodriften - uten
terminaldrift - må gis gode vilkår i tråd med Ot.prp.nr 44 (2002-2003), pkt 4.7:
"å ivareta bingo som spillform, blant annet ut fra hensynet til de mange små og
lokale organisasjoner som mottar slike spillinntekter. I forbindelse med den
pågående revisjonen av reglene for bingo, tar departementet sikte på at det
åpnes for en utvikling og rasjonalisering av de tradisjonelle hovedspillene. En



vil vurdere større fleksibilitet i reglene for de såkalte sidespillene, som i stor
grad vil kunne kompensere for bortfallet av inntektene fra bingoautomater".

Avsluttende kommentar
Dersom vurderingene i Kultur- og kirkedepartementet skulle vise seg å ikke
understøtte anbefalingene fra NIF i dette høringssvaret og således gå imot idrettens
ovennevnte innspill, har Idrettsstyrets følgende anbefaling til departementet:

I forbindelse med forskriften som skal utarbeides i Lotteritilsynet må det settes en fast
prosentvis andel av netto overskudd til bingoentreprenørene, slik at den blir helhetlig,
omforent og fastsatt av myndighetene - ikke av den enkelte bingoentreprenør.


