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Om forslag til endring i pengespilloven § 10 vedrørende fordeling av
overskudd fra Norsk Tippings terminalvirksomhet i bingohaller

Sokna pensjonistforening er kjent med at dagens bingoautomater skal fjernes i 2010
og erstattes av bingoautomater fra Norsk Tipping. Dette for å redusere risiko for
spilleavhengighet. Vi vil innledningsvis si at vår forening har stor forståelse for
betydningen av dette forholdet.

Kultur- og Kirkedepartementet har (KKD) i brev av 9. juli foreslått et unntak fra
pengspillovens § 10 som sier at overskuddet fra Norsk Tipping fordeles til idrett,
kultur og samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner med henholdsvis 45,5 %,
36,5 % og 18 % til hver (tippenøkkelen). Videre er det foreslått at inntektene til
formålene skal opprettholdes på samme nivå som i 2006.

KDD har foreslått at overskuddet fra utbetalingsautomat kan når den står oppstilt i
bingohaller, fordeles direkte til de lag og organisasjoner som innehar tillatelse til å
tilby bingospill i bingohallen.

Sokna pensjonistforening er blitt gjort kjent med at Norges Idrettsforbund (NIF) i brev
den 25.8.2009 til idrettslag og idrettskretser oppfordret disse til å gå imot forslaget fra
KKD. NIF ønsker at § 10 ikke endres, og at bingoautomatinntektene tas vekk fra de
lokale formål og fordeles gjennom tippenøkkelen.

Sokna pensjonistforening vil med dette gi utrykk for at NIF sitt ønske om ikke å endre
§ 10 vil medføre at en vesentlig del av vårt inntektsgrunnlag vil bli borte. Dersom vår
forening fortsatt skal kunne tilby de tjenester som vi gjør i dag (arrangering av
møter/arrangement for eldre, tilby kjøring og andre tjenester for eldre syke etc.), er vi
helt avhengig av at dagens inntektsgrunnlag blir opprettholdt.
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I dag får foreninger 30 % av innspilt beløp fra automatene. Denne inntekten har blitt
bærebjelken for oss. Vi er derfor svært bekymret med hensyn til om NIF vinner fram
med sitt ønske om ikke å endre § 10 slik KKD har foreslått. Vi mener at det må være
slik at overskuddet fra bingoautomatene fortsatt må fordeles av bingoentreprenøren
sammen med inntektene fra de andre bingospillene.

Når det gjelder forslaget om at inntekten skal reduseres til 2006-nivå, vil dette bety en
vesentlig lavere inntekt til vår forening enn det som er situasjonen i dag. Noe som vil
bli en utfordring for små lokale foreninger som oss, som ikke har så mange
muligheter for annen inntektsbringende tiltak.

Vi mener derfor at inntektene ikke bør reduseres til 2006-nivå. Uansett må i alle fall
foreningene lokalt kunne motta minst 30 % av overskuddet fra automatene.

Det er også viktig at det sørges for at entreprenørene for tilstrekkelig provisjon for å
kunne finansiere driften av bingohallene. Dersom provisjonen blir for lav, er vi som
lokal forening redd for at entreprenør ikke greier å opprettholde driften. Hvis dette
skjer, vil dette naturlig nok gjøre at grunnlaget for å sette inn automater fra Norsk
Tipping faller bort. Noe som igjen vil føre til at lokal forening mister alle inntektene fra
alle bingospill i lokalet. Vi sitter ikke inne med detaljkunnskap om hvor stor provisjon
som er nødvendig, men vil be om at det sørges for sikker og forsvarlig finansiering av
lokaldriften, slik at det unngås at den lokale foreningen blir skadelidende.

Med vennlig hilsen
Sokna pensjonistforening

sekr.
UJfe'rn ErC en
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