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Emne: Høringsnotat av 22.6. 16 om bortfall av inntekter fra spilleautomater 
 

Hei, kulturdepartementet v / Linda. 

Her er noen synspunkter fra et  gjennomsnittlig  musikkorps i Trøndelag / Norge.  

Her er tall fra regnskapet for 2015: 
Momskompensasjon kr 38.364,- 
Grasrotandel kr 13.574,- 
Vi fyller ikke kravene på frifondsmidler 
 
Avrunda blir ovenstående til sammen kr 52.000,- som er ca 9,6% av våre totale inntekter. Pr 
medlem utgjør bortfall av støtteordningene kr 1.300,- pr medlem (40 medlemmer). Før 
ordningen med momskompensasjon  og grasrotandel trådde i kraft var inntektene fra 
spilleautomater på ca kr 50 000. 
Vi ønsker selvfølgelig at støtteordningen fortsetter som før. En eller annen form for støtte er 
nødvendig for å holde det frivillige Norge i drift. Det koster mye å drifte et musikkorps. Ikke alle 
har råd til å kjøpe instrumenter selv, og skal en bare legge på medlemskontingenten  så 
risikerer man at medlemmer blir borte.  
For at ikke overgangen fra ca 50 000,- kr for vår del,  og ned til 0,- kr skal bli for stor, hadde det 
vært gunstig med en nedtrappingsordning, slik at korpsene får tid til å omstille seg, og at dere 
også får tid til å komme på andre former for støtteordninger. Det vil bli stor rift om dugnadene 
dersom all støtte blir borte. 
Dette er en ganske forenklet versjon av et musikkorps sin årlige drift. Ca 10 % i støtte er ikke 
mye, men av meget stor betydning for oss som skal prøve å holde korpset i gang. Jeg vil gjerne 
ha svar på hvorfor denne støtten skal fjernes. Og, dersom den blir vedtatt fjernet, vil den da bli 
erstattet av en annen form for statlig støtte? Jeg håper at dere får mange synspunkter på denne 
saken, og at den blir løst på en, for norsk kulturliv,   god og positiv måte. 
 
Mvh Heimdal Musikkorps 
Bjørn Segtnan ( leder ) 
( og onkel til Trine ) 
 


