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Fordeling av Norsk tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære 

organisasjoner 

 

Det vises til høringsbrev av 22.06.2016. 

 

Den omlegging som foreslås i høringsnotatet vil for Kløfta skolekorps føre til et bortfall av 

inntekter som vil merkes godt i den årlige drift. Det konstateres at departementet med dette 

også gir grunnlag for en større forskjell mellom f.eks idrettslag som mottar støtte og korps og 

andre aktiviteter som med dette faller ut av ordningene. Det vises til at vi likevel vil kunne 

motta støtte fra mva-kompensasjon, frifond og gjennom grasrotandelen. Dette er klart ikke 

tilstrekkelig til å veie opp for inntektsbortfallet som foreslås. 

Kløfta skolekorps kan derfor ikke støtte den omleggingen som foreslås og mener det vil 

være klart negativt for bl.a. korpsbevegelsen og det tilbudet denne yter for barn og unge. 

  

Kløfta skolekorps har mottatt kr 127 954 årlig fra Norsk tippings overskudd som mottaker 

etter søknad §4 (17,1-prosenten). 

For 2015 utgjorde beløpet 10,8% av korpsets samlede inntekter, og 61% av årsresultat. For 

2014 var tilsvarende andel 12,9% og 175%. 

 

Vi er i dag mottakere av de øvrige støtteordningene som skisseres i høringsnotatet, mva-

kompensasjon, grasrotandel og frifond. For oss utgjør disse ordningene samlet sett en lavere 

andel enn hva andel overskudd fra Norsk tipping utgjør. Med mindre disse ordningene styrkes 

betraktelig så vil uansett et bortfall av støtte fra Norsk tippings overskudd medføre en 

betydelig inntektsnedgang fra 2018. 

 

Se tabell for hva de ulike ordningene betyr for korpsets omsetning og resultat. 
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    2015 2014 

    Beløp Andel av Beløp Andel av 

      inntekter   inntekter 

      
 

  
 Andel overskudd fra Norsk tipping      127 954  10,8 %       127 954  12,9 % 

      
 

  
 Mva-kompensasjon        50 432  4,2 %         44 607  4,5 % 

Grasrotandel          20 073  1,7 %         16 883  1,7 % 

Frifond          14 375  1,2 %         12 740  1,3 % 

Sum mva-komp/grasrotandel/frifond        84 880  7,1 %         74 230  7,5 % 

 

Korpsets største utgiftspost er dirigenter og instruktører, ansatte og innleide. For 2015 

utgjorde kostnader til dirigenter og instruktører totalt kr 510 000 og 2014 kr 474 000. 

Dernest kommer utgifter til kjøp og reparasjoner av instrumenter, rekvisita, uniformer og 

noter. Samlede kostnader her var kr 264 000 i 2015 og kr 215 000 i 2014. 

 

Bortfall av inntekter kan hovedsakelig kompenseres på følgende måte: 

1. Øvrige inntekter må økes 

2. Aktivitetsnivået må reduseres.  

 

Inntekter som vi selv har ”kontroll” over og som kan være aktuelle å øke, er kontingenter, 

instrumentleie og dugnadsinntekter. 

Gjeldende kontingentsatser er kr 1600 pr semester, med 50% moderasjon for søsken. I tillegg 

betaler hvert medlem kr 400 pr semester i instrumentleie. Hvert medlem betaler således kr  

4 000 pr år i kontingent og instrumentleie, søsken betaler kr 2 400. 

Når det gjelder kontingent/instrumentleie, vil det også være et spørsmål om og evt. hvor mye 

satsene kan økes før vi får et frafall av medlemmer pga. økonomi. 

Vedr. dugnadsinntekter vil problemstillingen være hvor mye dugnadsjobber som er 

”tilgjengelig”. Det er nok slik i dag at korpset tar på seg de dugnadsjobbene vi har mulighet til 

å få, i tillegg til at vi årlig arrangerer loppemarked. 

 

Kløfta skolekorps er en organisasjon i vekst. Pr. 31.12.15 hadde vi 79 medlemmer, en netto 

økning på 31 fra året før. Ved starten av høstsemesteret 2016 teller korpset 89 medlemmer. 

For å kunne opprettholde det aktivitetsnivået vi har i dag, vil det være av avgjørende 

betydning å beholde de inntektene vi har i dag, samtidig som vi øker de inntektene vi har 

mulighet til å øke.  

 

Med vennlig hilsen 

Kløfta skolekorps 

 

 

 

Anders Kvam/s      Geir Ljøgodt/s 

Styreleder       Kasserer 


