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Høringsuttalelse – Forslag til endring i bingoforskriften
Norsk Lokalradioforbund (NLR) viser til høringsbrev av 30.09.2019 med forslag til
forskriftsendringer i bingoforskriften. Frist for å inngi høringsuttalelse er satt til 11. november
2019. NLR takker for muligheten til å uttale seg i sakens anledning.
NLR er en medlemsbasert bransjeorganisasjon for norske lokalradiostasjoner. NLR organiserer
126 små og store lokalradioer i hele Norge. Våre medlemsstasjoner er av ulik størrelse og
opererer både i det ideelle og det kommersielle landskapet. NLRs viktigste oppgave er å arbeide
for gode og stabile rammebetingelser som sikrer en sterk, varig og lønnsom bransje.
Høringen dreier seg om å fjerne kravet i forskrift om bingo, paragraf 26, 6 ledd andre punkt, om
at bingobonger kjøpt på nett må skrives ut før de kan benyttes til spill på radio- og tv-bingo. Det
legges også føringer for ansvarlighetstiltak gjennom forskriftsfesting av krav knyttet til
spillekonto og sikker identifisering av spillere. NLR har ved flere anledninger, senest i
høringsuttalelse forbindelse med Stortingsmelding 12 (2016–2017) – «Alt å vinne— Ein ansvarleg
og aktiv pengespelpolitikk», tatt til orde for å tillate digital utfylling av bingoblokker på egnede
plattformer, også for radiobingo.
Vi er derfor veldig fornøyd med at Kulturdepartementet sammen med Lotteritilsynet, nå foreslår
å fjerne kravet om utskrift av bingoblokker og på den måten tillater spill med bruk av
elektroniske bonger. Dette bidrar til å sidestille entreprenørbingo og radiobingo, slik at man kan
konkurrere på like vilkår, samtidig som man fjerner et hinder for implementering og bruk av
digitale teknologier.
Utover dette har ikke NLR ytterligere kommentarer til høringen.
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