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Høringsuttalelse NOU 2008:7 Kulturmomsutvalget

Hyperion er en barne- og ungdomsorganisasjon med foreninger som driver med
brettspill, rollespill, laiv, media, sci/fi, fantasy og liknende. Hyperion har rundt
medlemmer og i overkant av 150 medlemsforeninger.

Hyperion støtter uttalelsen til Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganis
i tillegg viktige aspekter som må trekkes fram som er relevante for Hyperion ve
ny momsordning.

Frivillighet

Hyperion mener at uttalelsen i liten grad har et frivillighetsperspektiv. Frivilligh
naturlig del av det norske kulturlivet, og må derfor ikke rammes ved innføring a
momskompensasjonsordning. Det er viktig at det sikres en enkel og forutsigbar
Viktig er det også at en ny ordning vil favne alle organisasjoner som er frivillige
driver med kultur, slik som Hyperion.

Det er viktig for oss at sjablongordningen for momskompensasjon opprettholde
en organisasjon med et relativt lite sentralledd. Vi har ingen ansatte, men frikjøp
som totalt utgjør en stillingsprosent på ca 250%. Dette betyr at Hyperion ikke ha
ressurser til å lage egne momsregnskap eller foreta omfattende rapporteringsarb
Sjablongordningen for momskompensasjon har derfor fungert utmerket for Hyp

I tillegg er det viktig at denne ordningen er forutsigbar. Så lenge det bevilges en
statsbudsjettet er det mulighet for store endringer i potten fra år til år. Vi forstår
denne potten fluktuerer, men vil presisere at det er viktig for organisasjonene at
forutsigbarhet i utdelingene av momskompensasjon.

Det viktigste for oss er en enkel og forutsigbar momskompensasjonsordning.
Sjablongordningen ivaretar dette, og vi mener den bør videreføres.

Dekking av tapet

Kulturmomsutvalget foreslår å dekke provenytapet gjennom kutt til frivillighete
kutt i støtteordninger eller Norsk Tipping-midler. Tapet er anslått til rundt 640 m
kroner. Dette vil ha store konsekvenser for frivilligheten i Norge, deriblant Hyp
uholdbart at frivilligheten skal bære den økonomiske byrden av en endring i mo
som hovedsakelig gagner idrett og kultur.
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Vennlig hilsen

Hyperion, Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser
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