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og humanitæreorganisasjoner

Os skulekorps i Hordaland har hvert år siden 2002 fått utbetalt kr. 199 256,- fra disse midlene. Dette
er for tiden 31,3% av våre totale inntekter (kr 632 285,- i 2015). Ved bortfall av disse pengene, vil
vi, som er et korps i vekst, få store problemer med drift.
Vi ser at dere mener vi kan få de samme inntektene ved å bruke andre støtteordninger, men disse
bruker vi allerede og er avhengige av.
Vår momskompensasjon og grasrotandel i 2015 var 6,5%
Våre frifondsmidler i 2015 var 2,3%
Våre vokseno lærin smidler for medlemmer over 14 år i 2015 var 1 3%
Total inntekt av støtteordninger vi er avhengige av fra før er 10,1%

Dette viser at av de støtteordningene vi vet om, har vi benyttet alle, og sammen med den førstnevnte
kompensasjonen fra Norsk Tipping, utgjør dette 42,4% av våre inntekter.
Vi reagerer på at det aller meste av disse midlene blir tatt fra oss, uten at vi får noen kompensasjon
igjen. Vi er en ressurs i samfunnet, på samme måte som idrettslag og andre organisasjoner. Det er
en vridning fra kultur til helse- , sosial-, og miljøvern. Kultur er ikke nevnt i de delene av
kategoriene fra Frivillighetsregisteret som er nevnt i høringsnotatet, og blir derfor mindre verdsatt
enn tidligere.

Os skolekorps trenger midler til direkte arbeid med barn og ungdom, ikke til administrasjon. De
voksne som far betalt, er instruktører for medlemmene, mens alt annet arbeid er på frivillig basis,
altså gratis. Dette gjøres av foreldre på fritiden, fordi medlemmene er mellom 8 og 18 år gamle.
Denne innsatsen mener vi allerede er på grensen av hva vi kan forlange av disse personenes tid og
penger. Vi jobber kontinuerlig med inntektsøkning , fordi utgiftene til instrumenter, noter og
arrangement er store. Det forventes også lokalt at vi stiller opp uten at vi tar betalt, til glede for
ulike arrangement.

Vi ser at korpsmusikk ikke faller inn under noen av de ICNPO-punktene som er nevnt i
høringsnotatet fra departementet. Departementet tar nå midler fra frivillige tjenester, som
samfunnet trenger, til lovpålagte tjenester, som staten har ansvaret for fra før (som ICPNO
4100/4200 sosiale tjenester/krisehjelp og støttearbeid). Norsk Tipping har støttet vårt arbeid
gjennom mange år, og vi mener at det har gjort at behovet for de nevnte lovpålagte tjenestene blir
redusert, både fordi folk får tilhørighet og opplevd mestring.
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Norsk Tipping har hele tiden hatt som oppgave å bruke sitt overskudd til frivillig arbeid. Os
skulekorps ser at departementet fokuserer på de landsdekkende organisasjonene. Hvis vi ikke får
disse pengene direkte, ønsker vi at Norges Musikkorps Forbund får en større andel som tilsvarer alt
alle korpsene har fått tidligere, så vi kan søke ressursene via dem.
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