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Høringsuttalelse -  utkast til endring i pengespillovens §  10 vedrørende fordeling av
overskudd fra Norsk Tippings terminalvirksomhet i bingohaller

Følgende organisasjoner: Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norges Handikapforbund, Kreftfo-
reningen, Røde Kors, Flyktninghjelpen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Norsk Folke-
hjelp, Norges Blindeforbund, Redningsselskapet og Redd Barna, heretter kalt 10 H ønsker å avgi
felles høringssvar på ovennevnte høring.

10 H har i hele prosessen med regulering av det norske pengespillmarkedet stilt seg bak Kultur-
og Kirkedepartementets tiltak for å redusere negativ spilleadferd, som det fremgår spesielt av
Ot.prp.nr. 44 (2002 — 2003) og Frivillighetsmeldingen.

Kultur- og Kirkedepartementet foreslår å endre pengespilloven § 10, slik at formål som i dag ikke
er en del av tippenøkkelen skal kunne motta formålsmidler fra Norsk Tippings terminaler i bingo-
haller. 10 H støtter ikke dette forslaget fordi det vil føre til en uheldig reduksjon av formålsmidler til
de lag og organisasjoner som i dag er en del av tippenøkkelen (45,5 % idrett, 36,5 % kultur og 18
% humanitære og samfunnsnyttige formål). I tillegg vil det føre til økte kostnader til administrasjon,
fordeling og kontroll.

På side 191 i Frivillighetsmeldingen slår Kultur- og Kirkedepartementet fast  at "Når Norsk Tippings
nye spillterminaler er utplassert, vil inntektene fra disse inngå sammen med de øvrige spillinntek-
ter til Norsk Tipping."  Frivillighetsmeldingen sier ikke noe om at deler av disse inntektene skal for-
deles direkte til lokalinnehavere eller andre entreprenører som driver spill i samme lokale som
Norsk Tippings terminaler er utplassert.

10 H mener bingoentreprenørene på lik linje med øvrige lokalinnehavere skal få sin rettmessige
godtgjørelse som lokalinnehaver, og at formålsandelen også fra Norsk Tippings terminaler utplas-
sert i bingohaller skal fordeles i tråd med dagens tippenøkkel.
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Videre mener 10 H at det ikke vil være riktig å ha ulik praksis og ulike overskuddsformål fra de
nye spillterminalene avhengig av sted og lokale spillene foregår i. Vi mener derfor Kultur- og Kir-
kedepartementet bør finne andre måter å kompensere bingoentreprenørene på, enn ved å bruke
overskudd fra spillterminalene.

Overskuddet fra spillterminalene er ment å fungere som en viktig del av det totale overskuddet til
Norsk Tipping til fordeling for overskuddsformålene i tippenøkkelen. 10 H mener det er uheldig
dersom Kultur- og Kirkedepartementet fraviker denne politikken.

På vegne av 10 H

Brende
ralsekretær, Røde Kors
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