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Lillestrøm/Oslo, 8. september 2009

AD OVERSKUDD FRA BINGOAUTOMATER VIA BINGOENTREPRENØR, HØRING

Romerike Symfoniorkester (RSO) mottar støtte fra bingoentreprenør gjennom bingooverskudd.

Kultur- Og Kirkedepartementet har foreslått et unntak fra pengespilloven, slik at overskudd fra Norsk
Tippings nye bingoautomater fortsatt skal fordeles via bingoentreprenør til spillende lag og foreninger
ved bingoen. I høringsbrev av 9. juli 2009 foreslås at inntektene til entreprenørenes spillende lag og
foreninger blir opprettholdt på 2006-nivå. Videre foreslås at inntektsfordelingen mellom formål,
entreprenør og Norsk Tipping fastsettes i forskrift senere.

Romerike Symfoniorkester) har følgende kommentarer:
RSO  vil miste en betydelig del av inntektsgrunnlaget, dersom KKD's forslag ikke blir vedtatt, og hvis
fordelingen blir tatt bort fra bingoentreprenørene. Overskuddet fra automatene må fortsatt fordeles av
entreprenørene, sammen med overskuddet fra de andre bingospillene.

Skal inntektene bli redusert til 2006-nivå, så vil dette bety en ikke ubetydelig nedgang i inntektene
våre. RSO kom med i ordningen sent i 2006. I 2007 utgjorde bingoinntektene ca 18% av inntektene
våre, mens vi i år ligger an til i underkant av 30%. Dette er en anselig del av budsjettet vårt, og disse
inntektene er med og setter oss i stand til å kunne drive på et høyt kunstnerisk nivå, uten å måtte bruke
tid og krefter på andre arbeidskrevende tiltak for å sikre inntektene. Kontingenten i RSO er høy, og
bingomidlene har gjort at vi ikke har trengt å øke den siden 2005.

Entreprenørene må ha et tilstrekkelig overskudd av de nye automatene, slik at disse kan være med og
sikre driften. I motsatt fall kan en risikere at driftsgrunnlaget for mange entreprenører faller bort. Dette
vil føre til RSO mister et stort tilskudd til inntekten.

Med bakgrunn i dette håper RSO at dagens ordning opprettholdes, slik at KKD's lovendring til
pengespillovens § 10 blir vedtatt.
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