
Fordeling av Norsk Tippings overskudd øremerket samfunnsnyttige og 
humanitære organisasjoner 
  
I forbindelse med Kulturdepartementets høringsnotat av 22.06. er Haugesund Ungdomskorps (HUK) 
invitert til å svare på høringsnotatet. Bakgrunnen for det er at vårt korps mottar støtte for bortfall 
av inntekter fra spilleautomater, som Norsk Tipping fikk monopol på i 2002. 
  
Dersom dette forslaget blir vedtatt, vil 2017 være siste året HUK får disse midlene. Et bortfall av 
disse inntektene vil merkes godt på den daglige korpsdrift. 
  
I konsekvensene av den foreslåtte endringen vises det til tre støtteordninger som vil kunne veie opp 
for dette. 

       Momskompensasjonsordningen 

       Grasrotandelen 

       Frifondmidler 

   
Momskompensasjonsordningen: 
Haugesund Ungdomskorps fikk i 2015 18 304,- i momskompensasjon. Dette er 5,1 % av korpsets 
inntekter. Det er forventet at flere organisasjoner vil dele på denne kompensasjonen noe som 
medfører mindre inntekter pr. organisasjon.  
 
 
Grasrotandelen: 
Ved bortfall av automatinntektene så må HUK gjøre en ekstra innsatt for å skaffe mer andel av 
inntekten via grasrotandelen. Haugesund Ungdomskorps fikk i  2015, 13 370,- i inntekter fra grasrot 
andelen. Noe som tilsvarer 3,7% av intektene til HUK. Våre medlemmer kommer fra skolekorps og er 
for unge til å spille på Norsk Tipping. De fleste av medlemmene sine foresatte har allerede gir sitt 
bidrag til sine respektive skolekorps. Dette gjør at HUK må få sin støtte fra andre enn sine egne 
medlemmer`s familie.  
   
Frifond:  
Dette er en statlig støtteordning som ikke alle korps kan søke på. Kravet her er at minimum 1/3 skal 
være yngre enn 26. HUK er amatørkorps for ungdommer i alder 14 år og eldre. HUK har i de siste 
årene hatt økning i antall yngre medlemmer og pga dette har inntekten via frifond  økt. I 2015 fikk 
HUK 14 375,- fra Frifond. Noe som tilsvarer 4% av inntektene til HUK. 

 
Bortfall av automatinntektene. 

I 2015 fikk HUK 182 453,- , som tilsvarer 51% av korpsets inntekter. 
Høringsforslaget kommer frem til at HUK skal støtte seg til moms, grasrot og frifondsmidler. Disse til 
sammen blir 46 049,- 12,9% av dagens inntekter.  
 
Summen korpset får fra moms, grasrot og frifondsmidler tilsvarer halvparten av summen som det 
brukes i instruktør utgifter. 
 
De viktigset utgiftene til korpset er instruktør, instrumenter, noter, NMF medlemskap og leie av  
lokaler. Dette tilsvarer omtrent samme sum som HUK får fra automatinntektene.  

 
Korpset har i 2016 oppsparte midler fra den tiden korpset hadde automatene i drift. Noe som viser at 
korpset har gjennom mange år blitt dervet med fornuft. Utgifter i forhold til inntekter. Med et årlig 
tap på 182 453,- vil det går 3.år så er disse oppbrukt.  
 
Korps har i flere generasjoner hatt rykte på seg å medføre mye dugnad og arbeid for foresatte. Noe 
som medførte medlemsmassen falt i mange år. I år viser endelig tallene at medlemsmassen stiger.  



 
For at korpset skal klare å drive forsvarlig så trenger styret i HUK at overgangsordringen forlenges 
med en form for nedtrapping. 
 
Da vil styret få mulighet til å legge om drift til å bruke mer krefter til å samle inn inntekter til driften 
av korpset. Da må vi flytte kreftene fra å bygge korps, bringe musikk kunnskap til barn og unge, til å 
samle inn inntekter for å holde driften oppe. 
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