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Høringssvar vedr. fordeling av Norsk Tippings overskudd øremerket samfunnsnyttige og humanitære 
organisasjoner  
 
Viser til Kulturdepartementets høringsnotat av 22.06.   
 
De to støtteordningen momskompensasjon og grasrotandel gir oss i dag et lite, men kjærkomment 
tilskudd. I 2015 utgjorde dette hhv. ca. 4,9 % og 3,5 % av våre faste inntekter. Støtteordningen frifond vil 
vi aldri få glede av pga. kravet om at 1/3 av medlemmene 
må være under 26 år. Disse tre støtteordningene vil derfor ikke kunne kompensere for noe som helst 
dersom tippeoverskuddet bortfaller. For vårt korps vil bortfall av tippeoverskuddet medføre at vi årlig vil 
få kr. 86 000 mindre til drift av korpset. I 2015 utgjorde dette 38 % av de samlede faste inntektene.  
 
Korpsets medlemmer  betaler i dag en årlig kontingent på kr. 1800. Dersom vi ønsker å opprettholde 
samme aktivitetsnivå selv med bortfall av tippemidler, må vi vurdere å øke den årlige kontingenten til kr. 
4 700 pr. medlem. Det er lite sannsynlig at dette aksepteres slik at resultatet kan bli redusert 
aktivitet/frafall av medlemmer. Håper for all del at de som skal ta beslutninger innser viktighet for både 
kropp og sjel at dette frivillighetsarbeidet gis levelige vilkår. Det gjør nasjonen Norge som helhet 
sunnere, og er en investering som vil gi gleder til mange samt hindre  overgang til uønskede aktiviteter. 
Med økt medlemsfrafall kan nedleggelse av korps bli en realitet,- man kan jo tenke seg hvordan 17. mai 
vil bli dersom antall korps skulle bli drastisk redusert. 
  
I svaret ovenfor er driften av vårt øvingslokale/utleielokale som vi «har fått midlertidig» av kommunen, 
holdt utenfor. For dette lokalet betaler korpset absolutt alt av utgifter (strøm, forsikring, vannavgifter, alt 
inn- og utvendig vedlikehold, forbruksmateriell mm.),  
og vi får inntekter i form av utleie. Renhold/vedlikehold foregår som dugnad blant oss medlemmer. Noen 
år gir bygget overskudd, andre år underskudd,- delvis avhengig av i hvilken grad investeringer/større 
vedlikeholdsoppgaver må foretas.  
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