
Norges Fibromyalgi Forbund Kultur- (.); '1-:*!t1•..cdep
Oppland fyikeslag
v/ Iver Henry Øverher
Rute  542 16 S21-2firi3
2890 Etnedat

.Z.:(205/ S' 3 1  

Kuktur- og Kirkedeparlementet
Postboks 8030 Dep
0030 OSLO

Etnedak september 2009

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TL ENDRING I PENGESPLLOVEN §1-0-
VEDRØRENDE FORDEUNG AV OVERSKUDD FRA NORSK TIPPINGS
TERMINALVIRKSOMHET I BINGOHALLER

Oppland Irylkeslag av Norges Fibromyalgiforbund

sent svar men har vært bortreist fikk åld(e dette før

Fyikesiaget har som formål å arbeide aktivt for å samle liest mufig  av de som lider av
fibromyalgi, gjøre sykdornmen kjent, drive om rettigheter og nye
medisinske framskritr. Spesiett i arbeidet med opplysning og støtte til fod~„ har den
økonomiske støtten fra bingospill vært heit avgjørende for fyikestagets arbeid i disse årene.
Størstedefen av avdelingens inntektsgrunnlag kommer nemig fra

Styret i fyikestaget legger også opp til teaterbesøk og andre sosiale belf . Det er meget
vesentlig for mediemmenes velferd at noen tar iniliativ li og gjennomfintershke aktiviteter
bla. for å unngå at den enkelte blir sittende for mye Mene hjemme.  Pga av  bingostøtten har
det vært mulig å gjennomføre slike tittak til en rimehgere eg mer akseptabel kostnad enn det
som etters hadde vært mutig.

Vi  er  gjort kjent med at Norsk Tipping fra 1.1.2010 har fått enerett li oppsfiffing av automater
bingohaller, noe som i tilsier at overskudakrt skak tilfane Norsk Tipping og
fordeles på samme måte som tippemidiene. Denne endringen bekyrnarr oss meget sterkt.

Hvis det er uunngåelig å endre avgjøreisen om at det er Norsk Trpping som skal  sffile opp
automater i bingohaller, er vi derfor godt tiffreds med at Kukur- og Kukedepartementet har
tatt tak i saken og foresiår at det gis hjemmet for at overskudd fra Norsk Tippihgs
terminalspiii i bingohaner kan fordeies direkte lit og li r:W
samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner som mottar overskudd fra de ordinære
bingospillene.



Vi er enige departementets forslag med ett unntak. Forstaget iiimebærer at man har som
umål å stabilisete inntektene til lag og foreninger fra bingodrift  på om lag sarnme nivå som
2006.a Dette v innebære at foreningene vil få vesentfig lavere inntekter enn i dag. For 2008
vil beløpet øke, rme som skykles blait annet at antallet er nesten fordoblet
fra 2006 til 2008. Vi menerderfor det blir feil, og har ktenforståelse for å  stabiesere bidraget

foreningene på 2006-nivå, det bør være på 2008-nivå. Foreningene bør uansett få minst
30 % av overskuddet fra automatene slik som i dag.

I vårt arbeld for medlemmene er vi som nevnt  avhengige av inntektenefra bingoautomatdrfft.
Vi nevner også at bingoentreprenørene er avhengig av kråntektene fra automatene hvis de
skal kunne finansiere driften av bingohallen. Hvis ake risalærer man at antal b*rgohalter
reduseres, og dermed faller også grunnlaget for lag- og foreningers del av inntektene bort.

Departementets forslag til endring av § 10 første tedd nytt femte og siette punkturrt:

Overskudd fra utbetalingsautomat, som nevnt i § i første ledd bokstav c), kan når den er
oppstilt i bingohdlet; fondeles ofrekte 1ff de lag og som innebar bllatetse W å
iilby  bingospill i  bingoballen. Kongen kan ved forsictilt fastsette nærmere regier om
fordeling .

foreslår vi at ordetkanetter parentesen endres tilskal.

Med denne endringen støtter Oppland fylkeslag  av  NFF, forstagg unntak
fra pengespilloven § 10.

Vidwe ber vi om at man ved utformingen av forskriftene blforde§ng av overskuddet, primært
fastlegger at lag og foreningers andel bør være 30 %  som i dag, eventueft at rivået på
andelen bør stabiliseres på 2008-nivå.

Med vennlig hilsen

Oppland fylkestag av NFF

Ivar Henry øverher
(leder)


