Skatteudvalget 2016-17
SAU Alm.del Bilag 11
Offentligt

Maj 2016
Invitation til skatteudvalget

Kære Skatteudvalg
Vidste du, at Danmark sender en lægestuderende til OL for at kæmpe om medaljer i BMX? Eller en af
vores bedste atleter inden for sejlsport hedder Jonas og læser statskundskab i Aarhus? De kan komme
med til OL, fordi vi har udlodningsmidlerne, og fordi langt de fleste af vores atleter er helt almindelige
danskere med job eller studie ved siden af deres sport.
Udlodningsmidlerne er grundlaget under vores talenter, der normalt læser eller arbejder, men til august
skal de kæmpe for Danmark til OL i Rio. Men det er også grundlaget under hele Danmarks sport, kultur
og foreningsliv, og går til alt fra spejdere, ungdomspolitik, miniputfodbold og pindsvinenes venner, der
får glæde af de mere end 3.4 mio. kr. som Danske Spil hver dag skaber til udlodningsmidlerne.
Siden den første tipslov i 1948 har Danske Spil været sat i verden for at tjene penge til Danmarks sport,
kultur og foreningsliv. Det blev i 2015 til næsten 2.7 mia. kr., der blev givet tilbage til samfundet, hvor
de 1.2 mia. kr. går direkte til udlodningsmidlerne. Danske Spil er ejet af staten og dermed af danskerne,
og sikrer blandt andet, at pengene bliver skabt på et ordentligt og ansvarligt grundlag.
Det er ikke uden dilemmaer at være både statsejet, tjene penge på spil, sat i verden for at tjene penge til
gode formål og ikke mindst sikre, at pengene bliver tjent på en ordentlig og ansvarlig måde.
Her i foråret er udlodningsmidlerne til revision, og en ny model skal findes, der sikrer det fremtidige
fundament under Danmarks unikke model omkring udlodningsmidlerne. Og så skal danske atleter til OL i
Rio.
Danske Spil og Team Danmark vil derfor gerne invitere jer til et kig ind i både sportens og spillenesverden, hvor vi får mulighed for at diskutere:





Hvem er vores OL-atleter? Og hvad kræver det at komme med til OL?
Hvordan sikres det økonomiske fundament under fremtidens udlodningsmidler?
Hvordan sætter man egentlig odds på en fodboldkamp eller på Dronningens nytårstale for den
sags skyld?
Ansvarlighed: Skal pengene til udlodningsmidlerne tjenes for enhver pris?

Mange hilsner

Peter Gæmelke
Bestyrelsesformand
Danske Spil

Frank Jensen
Bestyrelsesformand
Team Danmark

Program
Forslag til et program:




30 min

60 min

Tid: 2 timer
Sted: Danske Spil, Brøndby, Korsdalsvej 135
Dato: 7. juni kl 10.30-12.30

Ankomst
Tur rundt i huset
 Hvordan sætter man odds på superligaen og ikke
mindst på X-factor og Dronningens nytårstale
 Besøg hos hestesporten
Hvad er pengene værd?
 Pindsvin, spejdere og ungdomspolitik
 Danmark til OL – Mød en af vores OL-håb, som du
måske ikke kender så godt og hør, hvad det kræver at
komme til OL

Danske Spil

Team Danmark og Danske
Spil

20 min.

Det økonomiske fundament under Danmarks sports og
foreningsliv
 Hvor kommer pengene fra
 Hvordan bruges pengene
 Konkurrence på spilområdet og regulering I fremtiden
 Ansvarligt spil

Danske Spil og Team
Danmark

10 min

Afslutning

Danske Spil og Team
Danmark

