NORGES IDRETTSFORBUND
OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE
KOMITE
Protokoll for
Idrettsstyrets telefonmøte
10. september 2009
Vedtatt av Idrettsstyret 20.09.2009

Sak 278 Høring om forslag til endring i pengespilloven § 10

Til stede:
Tove Paule (president), Børre Rognlien (2. visepresident), Jorodd Asphjell, Camilla Haugsten,
Bodil Heskestad, Geir Kvillum, Geir Knutsen, Terje Wist, Bjørn Omar Evju.
Inge Andersen (generalsekretær).
Forfall:
Odd-Roar Thorsen (1. visepresident), Aslak Heim-Pedersen, Karette Wang Sandbu,
Gerhard Heiberg.

Presidenten satte Idrettsstyrets telefonmøte 10. september 2009 kl. 11.00.
Møtet var vedtaksført.
Det var bare en sak på saklisten.
Sak 278 Høring om forslag til endring i pengespilloven § 10
KKD sendte 09.07.2009 på høring saken om ”forslag til endring i pengespilloven § 10
vedrørende fordeling av overskudd fra Norsk Tippings terminalvirksomhet i bingohaller”.
Forslaget går i korthet ut på at fremtidige nettoinntekter fra bingautomater, også evt. gjennom
en nasjonal forvaltning fra Norsk Tippings side, blir kanalisert gjennom entreprenørene til det
enkelte formål, dvs. stor likhet med dagens system når det gjelder overskuddsfordeling fra
bingoautomatene.
Denne høringen ble første gang behandlet i sak 275 i idrettsstyremøte nr. 26 (2007-2011).
Saken er sendt til uttalelse/ høring to ganger i organisasjonen.
I første omgang kom tilbakemeldinger fra fire idrettskretser som støtter forslaget og en
fellesuttalelse fra særforbundene, som mener at det samlede overskudd fra bingoautomatspill
bør inngå i Norsk Tippings vanlige fordeling, dvs på samme måte som fordelingen for øvrige
spill.
Tilbakemeldingen på andre høringsrunde, hvor også idrettsråd og idrettens ytterste ledd,
idrettslagene, ble hørt, viste stort sett at organisasjoner med inntekter fra bingoautomater i dag
ønsker å beholde ordningen og støtter KKDs forslag, mens øvrige organisasjoner som svarte,
inkludert særforbundenes fellesuttalelse, ønsker å følge idrettens prinsipielle syn om at
inntektene fra spill fordeles gjennom Norsk Tippings vanlige fordelingsnøkkel. Norges
Skiforbund og Norges Bordtennisforbund kom dog med separate uttalelser til NIF, hvor de
forsvarte dagens overskuddsfordeling, og derved støttet KKDs lovendringsforslag.
Behandlingen i Idrettsstyrets telefonmøte tilkjennega at generalsekretærens oppsummering og
forslag til høringssvar til KKD ga en balansert fremstilling i lys av innkomne svar, med en
overvekt på at idretten bør være prinsipiell på at overskuddet av spill på bingoautomater,
forvaltet av Norsk Tipping, bør fordeles etter samme prinsipp og tippenøkkel som i dag,
gjennom Norsk Tippings overskudd.
Idrettsstyret tilføyde imidlertid at dersom KKDs konklusjon blir å følge sitt forslag, må det
settes en fast prosentvis andel av netto overskudd til bingoentreprenørene.
NIFs høringssvar til KKD datert 10.09.2009, gjøres offentlig på idrett.no.
Vedtak:
Det vedlagte høringsutkastet med en mindre tilføyelse oversendes Kultur- og
kirkedepartementet (KKD), som NIFs samlede svar til KKDs ”Høringsnotat om forslag til
endring i pengespilloven § 10 vedrørende fordeling av overskudd fra Norsk Tippings
terminalvirksomhet i bingohaller” av 09.07.2009.
Presidenten hevet telefonmøtet kl. 11.30.

