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Høringsbrev om forslag til endring i pengespilloven § 10

Bakgrunn:
Kultur- og Kirkedepartementet (KKD) har avgjort at bingoautomatene skal fjernes i 2010 og
erstattes av bingoautomater fra Norsk Tipping. Dagens pengespillov sier at inntektene skal
fordeles til idrett og kultur etter den såkalte "tippenøkkelen". Departementet har foreslått et
unntak fra pengespilloven, slik at overskuddet fra nevnte bingoautomater fortsatt fordeles via
bingoentreprenøren til de spillende lag og foreninger ved bingoen.

Vår  mening:
Skogbygden skytterlag er at av de lag og foreninger som ikke har noen rettigheter til
overskudd fra Norsk Tipping. Overskudd fra bingoautomater utgjør en stor del av våre
inntekter og et tap av denne inntekten kan få uønskede følger. Et lag eller en forening er
avhengig av inntekter for å overleve i dagens samfunn, og dersom den største delen av
inntekten tas fra dem minsker sjansen for at de klarer seg.

Dersom inntektene blir redusert til 2006-nivå vil det innebære at inntektene blir betydelig
lavere enn de er i dag. I 2006 ble 53 millioner kroner fordelt til formål og i 2007 ble 116
millioner kroner fordelt. Inntektene må holde det aktuelle års nivå for at de skal kunne måle
seg med resten av den økonomiske situasjonen.

Bingohallen må også driftes, noe som i dag gjøres av bingoentreprenøren. Denne er avhengig
av inntekter fra automatene for å finansiere driften av hallen. Dersom Norsk Tipping overtar
automatene må bingoentreprenøren tilgodeses med en stor del av inntektene for å kunne
opprettholde driften. Med lavere inntekt er sjansen stor for at flere bingoentreprenører går
dukken, og flere lag og foreninger mister en stor del av sin inntekt. Dette kan igjen føre til at
flere lag og foreninger går dukken.

Skogbygden skytterlag støtter Kultur- og Kirkedepartementet sitt forslag om en endring i
pengespilloven § 10 vedrørende fordeling av overskudd fra Norsk Tippings
terminalvirksomhet i bingohaller.
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