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Fordeling av Norsk Tippings overskudd (18%"en) - svar pa h0ringsnotat

Hasle, 31. august 2016

Vi viser til e-post datert 22. juni 2016 angaende h0ringsnotat for fordeling av Norsk Tippings
overskudd til samfunnsnyttige og humanitaere formal. I notatet kommer det fram at tilskudd fra
denne ordningen til kulturaktiviteter for barn og unge vil falle bort fra 2018.

Vi st0tter at denne ordningen legges om siden den har vaert dypt urettferdig ved at
automatinntektene en organisasjon "tilfeldigvis" hadde i 2001 har vaert n0kkel for tildelingen. Det
betyr at noen organisasjoner har fatt tildelt 6-sifrede be!0p over mange ar, mens andre
organisasjoner har fatt lite eller ingenting.

Rent prinsipelt mener vi ogsa det er beklagelig at tilskuddet fra Norsk Tippings overskudd til
kulturaktiviteter til barn og unge reduseres. "Alle" vet at stadig mer av overskuddet til Norsk
Tipping gar til idretten gjennom Grasrotandelen og tilskudd til bygging av idrettsanlegg. Derfor
mener vi at den delen av overskuddet til Norsk Tipping som faller bort gjennom denne ordningen,
b0r kompenseres gjennom en annen ordning, men den b0r fordeles mellom organsisasjonene pa
en mer rettferdig mate. En mer rettferdig fordelingsn0kkel kan kanskje vaere brutto omsetning til
organisasjonen, siden brutto omsetning godt gjenspeiler aktiviteten til organisasjonen.

Nar det gjelder kulturativiteter for barn og unge, er det viktig at ogs§ utgifter til instruksjon inngar
i grunnlaget for tilskudd. For Momskompensasjon var tidligere ikke utgifter til instruksjon med i
grunnlaget, siden instrukt0r!0nn jo er fritatt for moms. Men for korpset vart utgj0r utgiftene til
instruksjon over halvparten av korpsets brutto omsetning, og musikkundervisningen er jo en helt
dominerende del av korpsets aktivitet.

Hasle Skole Musikkorps har fatt NOK 28 345 fra denne ordningen hvert ar, og det utgjorde for
regnskapsaret 2014/2015 ca. 1.3% av brutto omsetningen. For det samme regnskapsaret tilsvarte
dette be!0pet typisk ett av f0lgende utgiftseksempler:

• Det korpset sponser ved reisebortseminar for 6. trinn og oppover
• Det korpset sponser for den arlige juniorturen
• Omtrent 50% av utgiftene til instrumentvedlikehold
• Utgiftene til noter
• Utgiftene til uniformseffekter
• Ca. 1/6 av utgiftene til instrumenter

Sa selv om dette tilskuddet ikke ser sa stort ut, sa er det jo slik at alle monner drar for at vi skal
kunne beholde aktivitetsnivaet og kvaliteten pa tilbudet.
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Tabellen nedenfor viser for0vrig be!0p og %-andel av brutto omsetning som Hasle Skole
Musikkorps mottok fra ulike offentlige tilskuddsordninger i forrige regnskapsar (2014/2015).

Tilskuddstype
Overskudd fra Norsk Tipping
Frifond
Grasrotandelen
Momskompensasjon

Bel0p
28345
25480
21090
123 901

% av brutto omsetning
1.3%
1.2%
1%
5.7%

Hasle Skole Musikkorps har ca. 120 medlemmer i alderen 7 til 19 ar. Korpset har h0yt fokus pa
kvalitet i musikkundervisningen, og medlemmene har ukentlige spilletimer med profesjonelle
instrukt0rer, ukentlige samspill med profesjonelle dirigenter og ogsa andre tilbud som for
eksempel spilling i ensembler og dirigentopplaering. Korpset drives av de foresatte ved frivillig
arbeid og er i praksis en foreldredrevet musikkskole der mer enn halvparten av inntektene for
tiden kommer fra to arlige loppemarkeder.

Med vennlig hilsen
Ase Unander

Styremedlem
Hasle Skole Musikkorps

Kopi til: styret@haslemusikkorps.no
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