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Høring — endring av pengespilloven §  10 vedrørende fordeling av overskudd

fra Norsk Tippings terminalvirksomhet i bingo haller.

Norges Velforbund har en generell bekymring knyttet til spilleautomater og de problemer som er

knyttet til disse. Vi registrerer også at bingoautomatene ser ut til å ha overtatt en del av det

markedet som tidligere var ved de "gamle" spilleautomatene.

Til tross for våre bekymringer vil Norges Velforbund, under visse forutsetninger, gå inn for den

foreslåtte endring i pengespillovens § 10.

Det må lages forskrifter for fordeling av overskuddet fra bingoautomatene. Forskriftene må

inneholde en øvre grenser for hvor mye en enkelt organisasjon kan motta av overskuddet fra

denne type spilleautomater. Dette taket må våre uavhengig av de omsetningstak som er for

ordinært bingospill. Når taket for inntekter fra bingoautomater for den enkelte organisasjon

er nådd, skal det overskytende overskudd overføres til en felles pott som forvaltes av Norsk

Tipping. Denne potten fordeles til de organisasjoner som ikke får midler fra de ordinære

spilleautomatene som opereres av Norsk Tipping. Samt til de nye organisasjonene som har

kommet til i løpet av de senere år og som representer det som ofte omtales som den nye

frivilligheten. Disse organisasjonene har ikke hatt muligheter til å etablere den posisjon som

en rekke av de større og eldre organisasjoner har innenfor spillemarkedet.

Nærmere detaljer om hvordan denne forskriften børe utformes kan vi om ønskelig komme tilbake til.

Finner departementet ikke å ville gå inn for vårt forslag om en egen forskrift og de prinsipper vi har

skissert, kan Norges Velforbund ikke støtte den foreslåtte endring i loven.



Etter vår oppfatning er det avgjørende viktig at muligheten for spilleinntekter ikke bare begrenses til
et fåtall utvalgte organisasjoner, men også kommer det som kan kalles den  nye  og  moderne
frivillighet til gode.
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