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Høringsuttalelse ang fjerning av bingoautomater

Norges Blindeforbund Hedmark går sterkt i mot forslaget om å
fjerne bingoautomater.

• Inntekter fra bingo/bingoautomater er svært viktig for
inntektsgrunnlaget våres. Vårt fylkeslag, våre 4 lokallag
(Hamar, Kongsbinger, Ringsaker, Østerdal/Elverum lokallag av
Norges Blindeforbund), Førerhundklubben i Hedmark og
Oppland, Ungdomslaget i Hedmark og Oppland, får årlige
inntekter på ca kr 800.000 herfra. Disse midler er svært viktige
for hvilken aktivitet som skal foregå for blinde og svaksynte i
Hedmark fylke.

• Forslaget om at inntektene skal reduseres til 2006-nivå, vil
bety at vi får en vesentlig lavere inntekt enn i dag. Inntekter
fra bingo har økt betydelig siden 2006. Vi hadde i underkant av
400.000 dette året. Ergo får vi et tap på ca kr 400.000.

• Vi ser at bingoentreprenørene er avhengig av inntektene fra
automatene for å finansiere driften av bingohallene. Dersom
Norsk Tipping skal overta automatene, må entreprenørene
tilgodeses med minst 50% av inntektene. Med en lavere
provisjon, er risikoen stor for at mange entreprenører ikke
greier å opprettholde driften. I så fall vil vi miste alle inntekter
fra alle bingospill i lokalene, for da faller også grunnlaget for å
sette inn automater fra Norsk Tipping bort.
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• Vi ser på dette som et ran av midler til aktivitet for blinde og
svaksynte i Hedmark fylke til Den norske stat og Norsk Tipping.

Vi håper inderlig at forslaget om å fjerne bingoautomater ikke
blir noe av. Vil folk spille bort pengene sine, går de i hvert fall
til gode formål.

Med vennlig hilsen
Kjersti Solberg
Fylkessekretær Hedmark
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