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Fordeling av Nors Tippings overskudd øremerket samfunnsnyttige og humanitære
organisasjoner

Sande Musikkorps ble i sin tid godkjent som en lotteriverdig organisasjon. Dette pga av
korpsets engasjement i lokalmiljøet, sitt ungdomsarbeid og at korpset med sine mange
konserter or arrangementer var og er til stor glede for Sandes befolkning.

Da forbudet mot automater kom, falt en vesentlig del av korpsets inntektsgrunnlag bort.
Som kompensasjon har korpset mottatt ca 152.000,-pr år etter årlig søknad til lotteritilsynet.
I enhetsregisteret er korpset registrert i kategori 7100 som er kunst og kultur.
I begge alternativene som departementet har lagt fram faller kategori 7100 ut.
Det betyr at Sande Musikkorps fra og med 2018 vil miste en stor del av sitt inntektsgrunnlag.
Tildelingen fra lotteritilsynet som korpset får i dag, utgjør 41% av korpsets totale inntekter.
Dette vil gå hardt utover korpsets aktiviteter og kvalitet da den største delen av utgiftene går til
dirigent og instruktører.

Departementet hevder i sitt forslag at dette inntektstapet skal erstattes av momskompensasjon,
grasrotandel og frifondsmidler.
Etter vår mening er dette så godt som umulig.

Momskompensasjon:
Sande Musikkorps mottar ca 32000 i momskompensasjon pr år. Dette utgjør 11% av korpsets
totale inntekter. Denne summen er det vanskelig å øke i og med at den knytter seg ti I korpsets
utgifter.

Grasrotandelen.
Sande Musikkorps motter kr 15600,- pr år i grasrotandel. Dette utgjør ca 6% av korpsets
totale inntekter. Denne er det mulig å øke noe. Problemet er at det er svært mange ulike
organisasjoner som er blitt godkjente til å motta tilskudd fra denne ordningen. Konkurransen
er derfor hard.

Frifond
Dette er en statlig støtteordning som ikke alle korps kan søke på. Kravet er nemlig at minimum
1/3av medlemmene skal være yngre enn 26 år. Denne støtteordningen faller derfor ut for Sande
Musikkorps.
Det er svært dramatisk at bortfall av 41% av korpsets inntekter fjernes brått og brutalt etter
2017.
Konsekvensen for Sande Musikkorps spesielt, og korpsbevegelsen i Norge generelt blir
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dramatiske. Vårt lille regnestykke viser klart at bortfallet av inntektene fra Norsk tipping ikke
på noen måte kan dekkes opp av de andre ordningene.

Vi anmoder derfor departementet på det sterkeste og revurdere sine to alternativer slik at
musikkorps fortsatt kan motta inntekter fra overskuddet til Norsk Tipping.
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