
Høringssvar – 18 prosenten, bortfall av automatinntekter 

 

Kompensasjon for bortfall av automatinntekter er en viktig inntektskilde for 

musikkorps. I 2015 stod kompensasjon for bortfall av automatinntekter for 97 768 

kroner for Alvøens Musikkforening, det vil si 22,9% av budsjettet vårt. Det vil si at 

kompensasjon for bortfall av automatinntekter var den største inntektskilden til 

musikkorpset som kommer fra andre kilder enn medlemskontingent. 

 

Å drive musikkorps koster penger, vi er avhengig av inntekter ut over frivillig innsats 

og medlemskontingent for å kunne drive korpset. Det er flere utgiftsposter knyttet til 

et musikkorps, blant annet betaling for musikalsk leder (dirigent), leie av lokaler, kjøp 

og vedlikehold av instrumenter etc. Alle medlemmer betaler medlemskontingent og 

det blir betalt leie av instrumenter, men dette er ikke nok for å dekke opp de utgiftene 

korpsene har i det daglige. Det kan diskuteres om egenandelen til musikantene skal 

økes, noe som vil være fordelaktig for korpset sin del, men samtidig risikerer man da 

å stå uten musikanter da utgiftene i sum blir for store for mange musikanter og man 

mister store deler av medlemsmassen. Dette vil gå ut over det mangfoldet et 

musikkorps har, det vil også på sikt kunne føre til at korpset må bli lagt ned da det 

ikke lenger er musikanter igjen. 

 

Om forslaget som skissert i høringsnotatet blir gjennomført vil dette ha store 

konsekvenser for korpsets økonomi. Det finnes tre ordninger som delvis veier opp for 

bortfallet av denne inntekten, men de når ikke opp til det beløpet korpset mottar i dag. 

 

Grasrotandelen: 

Som nevnt innledningsvis mottok Alvøens Musikkforening 97 768 kroner i 

kompensasjon for bortfall av automatinntekter i 2015. En av støtteordningene det er 

vist til som skal veie opp for dette er grasrotandelen. Korpset er her avhengig av at 

mennesker som spiller hos Norsk Tipping registrerer korpset som den de vil gi sin 

grasrotandel. Grasrotandelen krever mye av korpset i forhold til promotering og det å 

selge seg selv, og denne inntekten vil også kunne variere med tid både i positiv og 

negativ retning. Per 2015 mottok Alvøens Musikkforening 9 309, 04 kroner i 



grasrotandel mot 9 029, 95 i 2014, disse beløpene vil ikke kunne kompensere med det 

vi mottar i kompensasjon for bortfall av automatinntekter. I sum når altså ikke 

grasrotandelen opp til de inntektene vi får fra bortfall av automatinntekter. 

 

Momskompensasjon: 

I 2015 fikk Alvøens Musikkforening 19 449 kroner i momskompensasjon mot 97 768 

kroner i automatinntekter. I sum vil momskompensasjonen for eksempel dekke 

omtrent to måneder med dirigent. Den musikalske lederen står for en stor del av 

korpset sin drift og fremgang, og for et korps som satser på å holde seg i de øvre 

divisjonen i Norge, sett i konkurransesammenheng, er vi avhengig av å ha en 

musikalsk leder som kan drive korpset på en god måte. Sett på en annen side så er 

korpset avhengig av instrumenter, disse blir leid ut, men å tjene inn igjen det man har 

brukt på instrumentet er noe som vil ta tid, i tillegg kommer regning på vedlikehold 

etc. Prisene på instrumenter varierer, men for et godt instrument betaler man sjelden 

under 10 000 kroner. I tillegg kommer leie av lokaler og lagerplass, konsertlokaler og 

slikt utenom. Korpset gjør en innsats selv i forhold til å tjene penger, men det vil være 

umulig å kompensere for bortfallet av automatinntekter sett kun på 

momskompensasjon og dugnadsarbeid. 

 

Frifond: 

Frifondsmidler er en svært usikker inntektskilde da det avhenger av hvor stor del av 

korpsets medlemmer som er yngre enn 26 år. I 2014 mottok vi 12 740 kroner mot 0 

kroner i 2015. 

 

Konklusjon: 

Utfallet av bortfall av automatinntekter vil ha store konsekvenser for Alvøens 

Musikkforening. 22,9% av vårt budsjett vil falle bort uten å bli kompensert på andre 

måter. De tre støtteordningene som er tenkt å veie opp for dette når ikke opp til den 

summen automatinntektene gir oss i dag. Om vi ser på vårt regnskap fra 2015 utgjør 

inntekter fra momskompensasjon og grasrotandel 28 758 kroner. Frifond er ikke tatt 

med i dette regnestykket da vi ikke mottok midler fra dette i 2015. Dette utgjør kun 

1/3 del av det vi får i inntekter fra automatinntektene. Konsekvensene korpset må 

diskutere herunder er økning i kontingent og instrumentleie, økninger i konsertpriser, 

mer dugnadsarbeid etc. Dette kan igjen medføre bortfall av medlemmer og i verste 



fall nedleggelse av korpset. Et så stort bortfall av inntekter vil være svært dramatisk 

for korpsets daglige drift og det vil ha store økonomiske konsekvenser for fremtiden 

både for korpset som helhet og for hver enkelt musikant. Vårt korps håper derfor at 

det blir sett på alternative løsninger som gjør at den store inntektsendringer blir så 

dramatisk som den ser ut til å bli nå, og at det blir vurdert andre mulige løsninger som 

kan veie delvis opp for bortfallet av automatinntektene, både for musikkorps, men 

også andre lag og foreninger som blir rammet av denne ordningen. 

 

 

Alvøens Musikkforening. 
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