
Uttalelse vedrørende støtte for bortfall av inntekter fra spilleautomater

Østre Gausdal Musikkforening (ØGM) er mottager av støtte for bortfall av inntekter fra 
spilleautomater, med ca. kr. 63 000 per år.

Denne støtten er avgjørende viktig for korpset vårt.

Vi er et voksenkorps med en årlig omsetning på ca. 350 000 kr. Vi holder til i en kommune som 
ikke utdeler kulturmidler.

Det eneste vi mottar av støtte utenom de ovennevnte midlene, er følgende (tall fra 2015):
VO-midler (som er direkte proporsjonale med aktivitetsnivået vårt): 20 400 kr
Momskompensasjon 18 900 kr
Grasrotmidler    6 000 kr
Totalt  45 300 kr

Det sier seg selv at spillemiddelkompensasjonen er et meget viktig bidrag i vårt budsjett.

Ikke «kvalifisert»
Som voksenkorps har vi utfordringer med å «kvalifisere» oss til støtte fra ulike instanser. I de fleste 
tilfeller der kommuner, fylker etc. har ordninger som støtter kulturlivet, er det barne- og 
ungdomsaktiviteter som støttes.

Frifondmidler:
Kravet her er at minst 1/3 av medlemmene skal være under 26 år, noe som er vanskelig å få til for et
voksenkorps. Vi er ikke kvalifisert.

Instrumentfondet:
Utdeler midler til skolekorps. Vi er ikke kvalifisert.

Grasrotmidler:
Mange av dem som tipper, er i utgangspunktet idrettsinteresserte og heller mot å velge idretten som 
mottager av sine grasrotmidler. I de tilfeller hvor de velger korps eller andre kulturvirksomheter, er 
det ofte barneaktiviteter som blir valgt. Vi har kun få givere – hovedsakelig våre egne medlemmer.

Drømmekonserten:
Helt til i år var det mulig å søke om støtte til «Drømmekonserten» fra Norsk Tipping og NMF. 
Denne ordningen har Norsk Tipping avviklet i samarbeid med Kulturdepartementet. Her er det 
dermed ingen støtte å få lenger.

Momskompensasjon:
Dette får vi, men beløpet vi får utbetalt, er kun 5,4 % – dette jo ikke i nærheten av å være fullverdig 
refusjon av momsen vi betaler til staten.

Ingen kulturmidler
Vi holder som sagt til i en kommune som ikke utdeler kulturmidler. Dette er en stadig vanligere 
trend. Et privat selskap har skaffet seg oversikt over og laget en database for fond og legater, som de
selger tilgang til i dyre dommer – den såkalte «Tilskuddsportalen». Vår kommune, Gausdal, 
nabokommunen Lillehammer og mange andre benytter dette som en sovepute og deler ut tilgang til 
denne portalen med beskjed om at de dessverre ikke kan gi oss midler, men vær så god, her kan 
dere lete etter andre steder å søke om penger fra. Dette er en meget uheldig ansvarsfraskrivelse.



Alternative inntekter
Ved bortfall av kompensasjonsmidlene vil korpset vårt i enda større grad måtte ty til dugnad som 
inntektskilde – noe vi allerede i stor grad belager oss på.
I det store og hele er våre medlemmer innforstått med at dugnad hører med for å få det hele til å gå 
opp, men det finnes en smertegrense for dugnadsvirksomhet. Går vi over denne, fører det til at flere 
vil trekke seg ut av korpset, da de ikke føler at de klarer å stille opp. Øker vi kontingenten, fører det 
på sin side til at andre må slutte som ikke har råd til å betale mer.

Korps er vår fritidsaktivitet, ja. Men vi har tross alt ansatt en dirigent og flere instruktører, vi kjøper 
noter og instrumenter, instrumenter må vedlikeholdes og lokaler leies til øvelser og konserter. Det er
en dyr virksomhet. Men den er ikke bare til glede for oss selv. Vi holder en rekke konserter i løpet 
av året og er viktige kulturbærere i lokalmiljøet. Vi tilbyr blant annet gratis barnekonserter, vi stiller 
opp gratis på 17. mai og underholder bygda fra morgen til kveld, og vi representerer vår bygd og 
vår region på en positiv måte når vi er ute på konkurranser og turer.

Vi representerer dessuten en arena der folk tilbys en positiv og givende møteplass som virker både 
helsefremmende og utviklende – og det er en møteplass der unge, voksne og eldre omgås uten de 
normale aldersskillene. Dette er ekstremt positivt for samfunnet.

Støtten bør opprettholdes
For Østre Gausdal Musikkforening er det altså ingen ordning som kan hjelpe oss å dekke inn et 
eventuelt bortfall av denne støtten. Vi ber dermed om at den opprettholdes – i det minste fram til 
at korpsene får tilbakebetalt momsutgiftene fullt ut.
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