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Uttalelse vedrørende KKD sine planer om å erstatte alle bingoautomater med automater
fra Norsk Tipping.

I forslaget til omleggingen vil automatene komme inn under pengespill-loven. Da vil
hovedregelen være at inntektene skal fordeles til idrett og kultur etter den såkalte "tippenøkkelen".
Svært mange av de lag og foreninger som i dag far inntekter fra bingo, har ingen rettigheter til
overskudd fra Norsk Tippings spill.

• De lag og foreningene som i dag har tillatelse til, og inntekter fra bingo, må ikke miste sitt
inntektsgrunnlag. Overskuddet fra automatene må fortsatt fordeles av bingoentreprenøren
sammen med inntektene fra de andre bingospillene. Foreningene far i dag 30 % av innspilt
beløp fra automatene, og størsteparten av foreningenes inntekter kommer fra
bingoautomatene.

• Dersom forslaget om at inntektene skal reduseres til 2006-nivå blir gjennomført, vil det bli en
vesentlig lavere inntekt til foreningene enn i dag. Kravet må være at foreningene uansett bør
motta minst 30 % av overskuddet fra automatene. Ikke alle foreninger hadde bingospill i
2006 og for dem vil inntekten falle helt bort.

• Dersom Norsk Tippings overtar automatene, er risikoen stor for at mange entreprenører ikke
greier å opprettholde driften. Dette vil i neste omgang føre til bortfall av inntekter fra
bingospill til foreningene.

• Bingoentreprenørene betaler ut inntektene til foreningene på en ryddig og grei måte. Det er
ikke noe ekstra arbeide for lagene. Dersom Norsk Tipping tar over automatene fiykter vi mer
byråkrati med skjemaer og frister for å få utbetalt vår andel.

Rennebu il mener at den foreslåtte omleggingen vil bli et tilbakeskritt for lag og foreninger med
muligheter for mindre inntekter (2006 legges til grunn). I neste omgang vil det førttil dårligere forhold
for alt frivillig arbeid.
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