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Høringsuttalelse forslag til endring i forskrift om grasrotandel

De Unges Orkesterforbund (UNOF) viser til det utsendte høringsbrev og forslag til endringer i forskrift om 
grasrotandel. 

De Unges Orkesterforbund (UNOF) er en landsomfattende organisasjon for alle barne- og ungdomsorkestre i 
Norge. UNOF har 4.100 medlemmer i alderen  4-26 år, som spiller i 132 lokale orkestre. Vi jobber for at barn 
og unge kan få opplæring og spille i orkester, og at barn og unge får mulighet til å påvirke sin egen 
organisasjon og utvikling. UNOF driver to nasjonale orkestre for barn og unge: Norsk 
Ungdomssymfoniorkester (NUSO) og Norsk Barnesymfoniorkester (NBSO). I tillegg arrangeres det 14 
sommermusikkskoler over hele landet i regi av De Unges Orkesterforbund. De Unges Orkesterforbund mottar 
driftstøtte fra Barne- og Likestillingsdepartementet (BLD).

UNOF ønsker å komme med følgende høringssvar - forslag til endring i forskrift om grasrotandel:

1. De Unges Orkesterforbund støtter Kulturdepartementets ønske om å forbedre grasrotandelen

Det er behov for å gjøre endringer i dagens grasrotandel, som åpenbart har noen hull. Misbruk av en 
ordning som skal komme lokalmiljøene i frivilligheten til gode må man få bukt med. Ordningen skal 
forbeholdes de frivillige, allmennyttige tiltakene på regionalt og lokalt nivå. 

2. Luk ut juksemakerne

De Unges Orkesterforbund støtter forslaget i ny §3 om at personer som aktivt jukser med grasrotmidlene 
skal holdes ute av frivillig virksomhet. Personer som ikke følger reglene og utnytter ordningen på 
bekostning av de mange frivillige som driver rederlig har ingenting i frivilligheten å gjøre. 
Det er viktig å påpeke at personer som blir tiltalt for juks bør ha muligheten til å renvaske seg. Ofte kan et 
styremedlem være uvitende om at foreningen/laget/virksomheten driver urederlig, særlig om personen er 
ung. Disse som da er uskyldige burde derfor ha mulighet til å fortsette innen frivillig virksomhet. 
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3. Lotteritilsynet og Frivillighetsregisteret

I §7 foreslås det at Lotteritilsynet skal føre kontroll over grasrotandelmottakerne. De Unges 
Orkesterforbund er i hovedsak enig i at det vil være en god løsning, ettersom Lotteritilsynet har fått en god 
del erfaring med kontroll av frivillige organisasjoner. Samtidig er det viktig at Brønnøysundsregistrene, ved 
Frivillighetsregisteret, får tilført mer kompetanse på frivillighetsfeltet. Det vil dermed bli bedre rustet til å 
håndtere frivilligheten. Tettere kontakt og samordning mellom Frivillighetsregisteret og Lotteritilsynet er 
også viktig. 
De Unges Orkesterforbund støtter også Frivillighet Norge sitt forslag (punkt 7 i deres høringssvar) om at 
Frivillighetsregisteret bygges ut og blir en portal for frivilligheten i blant annet rapportering og registrering. 
Slik det er i dag er det svært mye å sette seg inn i, og med en løsning som er svært lite brukervennlig 
ødelegger man lysten og viljen hos de frivillige. 

4. Alle store mottakere burde rapportere rett til Lotteritilsynet

Det foreslås i §9 at enheter som mottar mer enn 1G i grasrotandel og ikke rapporterer regnskapstall til et 
sentralledd, skal oversende rapport til Lotteritilsynet. For å sikre at alle gjennomgår rettferdig og lik 
behandling, er det lurt at alle sender rapporter og regnskapstall direkte til Lotteritilsynet. Samtidig må man 
påpeke at dette forutsetter at det eksisterer en rapporteringsløsning som er brukervennlig. 

5. Mer byråkrati vil føre til en dårligere ordning

De Unges Orkesterforbund ønsker ikke en ytterligere økning av byråkrati, som noen av forslagene kan 
medføre. Unødvendig dokumentasjon av om man er en frivillig, allmennyttig virksomhet vil føre til mye 
mer jobb for de allerede pressede frivillige i lokallagene. Direkte rapportering til Lotteritilsynet kan også 
føre til mer byråkrati. Om det blir mer byråkrati som følge av endringene, vil man ha skapt en dårligere 
ordning, på tross av at man har lukt ut noen få som jukser. 
Det er fullt mulig å gjennomføre endringene uten å skape mer byråkrati. Dette forutsetter at det kommer 
radikale endringer i Frivillighetsregisteret og Altinns nettløsninger. Disse er per i dag svært vanskelige å 
sette seg inn i, lite brukervennlige, og har et utseende som gjør at frivillige personer vegrer seg for å bruke 
det. De Unges Orkesterforbund foreslår derfor at Kulturdepartementet inviterer mange forskjellige frivillige 
organisasjoner med ulik størrelse og aktivitet til å sammen med dyktige nettsidedesignere jobbe fram en 
løsning som virkelig gjør det lettere for frivilligheten å søke til, rapportere og registrere sin virksomhet. Det 
frigir mye tid og krefter og gir frivillige muligheten til å gjøre det de ønsker, å skape masse lokal aktivitet i 
hele Norge. 

Med vennlig hilsen for
De Unges Orkesterforbund

Carl Ninian Wika (sign)
Styreleder
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