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Høringsuttalelse – Fordeling av Norsk Tippings overskudd øremerket 

samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner – ny ordning 

Presisering 

Nidaros Trekkspillklubb stiftet 10.desember 1978 har i sine vedtekter fastsatt som formål å bl.a. drive 

utadrettet humanitær virksomhet i form av gratis underholdning og aktiviteter for pasienter og beboere på 

institusjoner, sykehjem, sykehus, eldreboliger, pensjonistforeninger osv. hovedsakelig i Trondheim og 

omliggende kommuner. 

Antall oppdrag av humanitær karakter er i antall opptil 20 hvert år. 

 

Kompensasjonens betydning for drift av foreningen 

Nidaros Trekkspillklubb har siden 2007 mottatt kompensasjon for bortfall av automatinntekter. I 2001 

utgjorde disse inntektene minst 50% av alle inntektene. I 2012 utgjorde kompensasjonen ca. 34% av de 

totale inntektene. Klubbens største utgiftspost er honorar til kvalifisert musikalsk leder, hvorav Staten 

inndrar nesten halvparten i skatt. Uten musikalsk leder kan ikke klubben drive sine to orkestre, og kan da 

heller ikke bidra med noen form for humanitær musikalsk virksomhet. 

Anslag gjort på dette grunnlag tilsier at hvis klubben mister denne kompensasjonen, vil 

egenkapitalenvære slutt om ca. 4-5 år, og klubben nedlagt. 

Det bemerkes at klubben mener å ellers ha utnyttet alle tilgjengelige tilskuddsordninger, både kommunale og 

statlige og andre, slik som VO-midler samt Grasrotandelen og Mva-kompensasjonen som begge utgjør kun 

en parantes som bidrag. Før automatinntektene ble tilgjengelig, var det loppemarked og kakelotterier og 

andre utlodninger som var bidrag til økonomien. Men disse aktivitetene tok så mye av tiden at, det ble knapt 

tid til det som var vedtektsfestet som formål. Disse kildene er forøvrig ikke aktuelle lenger etter at 

bruktbutikker og FRETEX er kommet til, og mattilsynets strenge regler mhp næringsmidler (les: kaker) osv 

er kakelotterier uansett uaktuelle og i all fall ulønnsomme. 

Departementet uttaler i et avsnitt at: ”Majoriteten av organisasjonene som faller utenom i ny ordning vil ha 

tilgang til midler fra andre ordninger”. 

Vi stiller oss svært tvilende til om det finnes andre enn de vi har nevnt ovenfor, iallfall muligheter med så  

beskjeden byråkratisk tilgjengelighet at man med noenlunde sikkerhet kan regne med i årlige budsjetter. 

 

Søknad gjennom sentralledd 
Legger merke til at bare sentralledd er berettiget til å søke.(Nidaros TK er tilsluttet Norske Trekkspilleres  

Landsforbund). Samtidig stilles det krav til landsdekkende geografisk utbredelse, lokalt og regionalt.  

Det sies imidlertid ingenting om at sentralleddet forpliktes til å fordele tilskuddene til lokale og regionale lag.  

Det synes som om, sett fra lokalleddets ståsted, at det innføres et byråkratisk mellomledd.  

Men kanskje er det ment at kun sentralleddet skal kunne nyttiggjøre seg tilskuddet? 

I så fall har vel Departementet bommet fullstendig! 

 

Konklusjon 

Vi ser ikke for oss at den nye ordningen vil føre med seg noe positivt for vårt lag. Og det at kun sentralledd 

vil kunne søke, er vel bare et utslag av å forenkle/redusere antall søknader og arbeidsmengde for Lotteri- og 

Stiftelsestilsynet. 
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