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HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRING AV PENGESPILLOVEN 10.

Nord-Gudbrandsdal lokallag av Norges Fibromyalgiforbund.

Størsteparten av Nord-Gudbrandsdal lokallag av NFF's inntekt kommer fra
bingoautomatene som Bingo entreprenørene har. Dersom vi mister denne inntekten kan vi
ikke opprettholde foreningens virksomhet og da blir alle våre medlemmer berørt.

Kultur- og kirkedep
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Otta, 5. september 2009

Kultur- og Kirkedepartementet (KKD) har avgjort at bingoautomatene skal fjernes i 2010 og
erstattes med bingoautomater fra Norsk Tipping. Dette vil innebære at automatene kommer
inn under pengespilloven, hvor hovedregelen er at inntektene skal fordeles til idrett og kultur
etter den såkalte "tippenøkkelen".

Departementet har derimot foreslått et unntak fra pengespilloven slik at overskuddet fortsatt
fordeles via Bingo entreprenørene og at inntektene til formålene skal opprettholdes på samme
nivå som i 2006.
Denne endringen bekymrer oss veldig.

Lokallaget er en frivillighetsorganisasjon som i dag har hatt og har tillatelse til, og mottatt
inntekter fra bingodrift i 2 år. Vi har i dag 55 medlemmer fra Dombås, Dovre, Sel, Ringebu,
Vågå og Heidal.
Vi har som formål å arbeide aktivt å drive opplysningsarbeid om rettigheter og nye
medisinske framskritt i fibromyalgi, leie inn foredragsholdere i dette emne på våre
medlemsmøter, aktivt arbeide for å samle flest mulig med fibromyalgi og gjøre sykdommen
kjent og kurse våre medlemmer.
Spesielt arbeider vi med opplysning og støtte til forskning. Her har den økonomiske støtten
fra bingospill vært veldig avgjørende for oss i disse årene.

Styret i lokallaget arrangerer også reiser, varmtvannstrening i basseng og andre sosiale treff.
Det er veldig vesentlig for medlemmenes velferd at noen tar initiativ til å gjennomføre slike
aktiviteter slik at man kan unngå at den enkelte blir sittende hjemme og for mye alene.
For orden skyld vil man nevne at de som tar initiativet til dette også har flbromyalgi.



Grurmet denne støtten har vi kunne ha muligheten til å gjennomføre slike tiltak.
Vi med denne kroniske sykdom som fibromyalgi får ingen støtte andre steder.
Lokallaget kan ikke miste dette inntektsgrunnlaget.

Lokallaget får i dag 30% av innspilt beløp på automatene. Skal dette gå under
"tippenøkkelen" på samme nivå som 2006, vil vi få en vesentlig lavere inntekt.

Dersom Norsk Tipping skal overta automatene og stille opp automater i bingohaller, er vi
tilfreds med at Kultur- og Kirkedepartementet har tatt tak i saken og forslår at det gir hjemmel
for at overskudd fra Norsk Tippings terminalspill i bingohaller kan fordeles direkte til
bingoentreprenørene og til de samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner.
Vi er enige, men med ett unntak.
Departementet foreslår at "inntektene til formålene skal opprettholdes på samme nivå som i
2006".
Dette vil innebære at foreninger og lag vil få vesentlig lavere inntekt om ikke ingen inntekt
enn i dag.
I 2008 vil beløpet øke i forhold til 2006. Dette grunnet at bingoautomatene nesten er fordoblet
fra 2006 til 2008. Vi mener dette blir feil og har liten forståelse for å stabilisere bidraget til
foreninger og lag på 2006 nivå.
Det bør være på 2008 nivå. Foreninger og lag bør uansett få minst 30 % av overskuddet fra
bingoautomatene.

Vi er som sagt sterkt avhengig av den inntekten vi får fra automatene for at vi skal kunne
fortsette vårt arbeid for våre medlemmer.
Bingo entreprenørene er også avhengig av inntektene fra automatene. Med en for lav
provisjon, er risikoen stor for at mange entreprenører ikke greier og opprettholde driften.
Da faller også grunnlaget for å sette inn automater fra Norsk Tipping bort og foreninger og
lag mister en stor del av inntekten.

Vi ber om at man ved utformingen av forskriftene til fordeling av overskuddet, fastlegger at
lag og foreningers andel bør være minst 30 % som i dag.

På vegne av alle kroniske syke her i landet, håper Nord-Gudbrandsdal lokallag av NFF at
dette høringsbrevet blir vurdert etter beste evne.
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Nord-Gudbrandsdal lokallag av NFF

Heidi San erg
leder

nord-gudbrandsdal
lokallag av norges
fibromyalgi forbund


