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2224089 HØRINGSNOTAT INNTEKTSFORDELING BINGOAUTOMATER

• De 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 får i dag 30 % av innspilt
beløp fra automatene, og størsteparten av foreningenes inntekter kommer fra
bingoautomatene.

• 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 53 millioner til formål i 2006 fra
bingoautomater mot 116 millioner i 2007. Tallene for 2008 foreligger ikke ennå, men beløpet
økte ytterligere. Dette skyldes blant annet at antallet bingoautomater er nesten fordoblet fra
rundt 1000 automater i 2006 til mer enn 2000 i 2008). Foreningene bør uansett kreve å motta
minst 30 % av overskuddet fra automatene.

• Bingoentreprenørene er også avhengig av inntektene fra automatene for å finansiere driften
av bingohallen. Dersom Norsk Tippings skal overta automatene, må entreprenøren 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 mister foreningene alle inntektene fra
alle bingospill i lokalet, for da faller også grunnlaget for å sette inn automater fra Norsk Tipping
bort.

• Pga dårlig rekruttering til vårt korps er vi avhengige av å få overført disse midlene fra
bingoinntektene. Dette gjør at vi kan bla drifte korpset vårt uten dugnader, noe som mange ser
på som en stor fordel når tida allerede er fylt av massevis av gjøremål. Korpset består av flere
søskenpar og dermed færre foreldre som kan bidra. Vi kan også med disse midlene få til
enkelte enkle prosjekt/seminarer utenom de faste øvelsene. Disse er veldig inspirerende og
får medlemmer til å fortsette og de ny rekrutterte til å finne det interessant å begynne.
Et skolekorps er utrolig viktig for hele lokalsamfunnet. Det berører alle, ikke bare de aktive
medlemmene.


