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HØRINGSSVAR FRA NORSK PSORIASISFORBUND TIL FORSLAG TIL
ENDRING I PENGESP1LLOVEN  §  10 VEDRØRENDE FORDEL1NG AV
OVERSKUDD FRA NORSK TIPPINGS TERMINALVIKRKSOMBET I
BINGOHALLER

Norsk Psoriasisforbund (NPF) går i mot at overskuddet fra Norsk Tippings bingoautomater

skal fordeles i tråd med pengespilloven, og støtter Kultur- og kirkedepartementets forslag i
høringsbrevet av 9. juli om at det gjøres unntak fra pengespilloven, slik at overskuddet fra
Norsk Tippings nye bingoautomater fortsatt fordeles via bingoentreprenøren til de spillende
lag og foreninger ved bingoen.

Flere av Norsk Psoriasisforbunds fylkes- og lokallag mottar i dag midler fra bingo-
automatene, og NPF vil anføre følgende argumenter for sitt standpunkt:

De foreninger som i dag har tillatelse til, og inntekter fra bingo, må ikke miste sitt
inntektsgrunnlag. Overskuddet fra automatene må fortsatt fordeles av bingo-
entreprenøren sammen med inntektene fra de andre bingospillene. NPFs fylkes- og
lokallag får i dag 30% av innspilt beløp på automatene, og dette utgjør en betydelig
andel av foreningenes totale inntekter.
Forslaget om at inntektene skal reduseres til 2006-nivå, vil bety at foreningene får
vesentlig lavere inntekter enn i dag. På landsbasis ble det fordelt kr. 53 millioner fra

bingoautomater til formålet i 2006, mot kr. 116 millioner i 2007. Tallene for 2008
foreligger ikke ennå, men beløpet økte ytterligere. Dette skyldes blant annet at antallet
bingoautomater nesten er fordoblet, fra rundt 1000 automater i 2006 til mer enn 2000 i
2008. NPF mener at foreningene uansett bør kreve å motta minst 30% av overskuddet
fra automatene.
Foreningene er avhengig av driftige bingoentreprenører for å skape inntekter til sin
forening. Provisjonen til bingoentreprenøren må derfor ligge på et nivå som gjør at
man kan opprettholde driften. Blir bingoentreprenørene borte mister våre foreninger
alle inntektene fra alle bingospill i lokalet, for da faller også grunnlaget for å sette inn

automater fra Norsk Tipping bort.



Konklusjon:
Norsk Psoriasisforbund krever at det gjøres unntak fra pengespilloven, slik at
overskuddet fra Norsk Tippings nye bingoautomater fortsatt fordeles via
bingoentreprenøren til de spillende lag og foreninger ved bingoen.
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