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Endring av Forskrift om tilskudd til frivillige barne- 
og ungdomsorganisasjoner 
 
BandOrg er en landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjon for unge mennesker som spiller i 

band. Vi har pr september inneværende år nærmere 6 000 registrerte medlemmer fordelt på snart 

1400 lag, og er den største interesseorganisasjonen for band i Norge.   

 

BandOrg har lest Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets høringsbrev (datert 30. juni 

2014) med forslag til endringer i Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. 

Vi er generelt enige i de endringene som BLD foreslår, men vil likevel fremme to konkrete 

endringsforslag som BandOrg mener er helt nødvendige for å utjevne forskjell i tilskuddsutmåling 

for organisasjoner med små lagsstørrelser sammenlignet med organisasjoner som har store 

lagsstørrelser. 

 
 
Forslag til endring av § 6 «Tellende medlem» 
 
BandOrg foreslår å heve aldersgrensen for tellende medlemmer fra 25 til 30 år. Begrunnelsen vår er i 

hovedsak lik den gitt i NOU 2006:13 Fritid med mening, hvor det argumenteres for at «unge 

mennesker i dag bruker flere år på utdanning og etablering enn hva som var tilfelle da 25 år som øvre 

aldersgrense ble innført i det norske tilskuddsregimet i 1962» (NOU 2006:13, side 56).  Siden 

BandOrg ble etablert i 2006 har vi merket at behovet for hjelp, støtte og gode rammevilkår for å drive 

frivillig musikkaktivitet er minst like stort i aldersgruppen 25-30 år som for barn og ungdommer 

under 26 år. BandOrg mener at heving av øvre aldersgrense til 30 år ikke vil føre til at det overføres 

ressurser fra de yngste vekstlagene til eldre ungdom.  

 

 
Forslag til endring av § 9 «Tellende lokallag» 
 
BandOrg foreslår å redusere antallet tellende medlemmer i tellende lokallag fra fem til tre personer. 

I vår søknad til Fordelingsutvalget om grunnstøtte til nasjonalt arbeid for tilskuddsåret 2014 er det 

BandOrg  Sandvigå 27, NO-4007 Stavanger  +47 51 84 66 57  BandOrg@BandOrg.no  BandOrg.no 



kun 99 band, av 1200 registrerte lag totalt, som er kvalifisert som tellende lokallag. Dette utgjør ca. 

10 % av vår totale medlemsmasse. Arbeidet med å administrere 1300 medlemslag, og gi et godt 

kulturtilbud til hele medlemsmassen, er meget ressurskrevende. Forskriften § 9 sier at et tellende 

lokallag skal bestå av minimum 5 medlemmer. Størrelsen på våre medlemslag er i gjennomsnitt 

lavere enn dette, og majoriteten av våre medlemslag kan derfor ikke tas med i grunnlaget for 

utmåling av tilskudd. Det gjeldende kravet om at et tellende lokallag må bestå av minst 5 

medlemmer er etter vår oppfatning svært ekskluderende for vår målgruppe og vår medlemsmasse. 

Dette begrenser og hindrer BandOrgs mulighet til å oppnå bedre rammevilkår for en stor målgruppe 

med barn og unge i en viktig kultursektor.   

 

Etter BandOrg sitt skjønn er § 9 i den gjeldende forskriften tilpasset store lokallag og lagstrukturer 

som var mer vanlig før, og som nok fortsatt finnes i tradisjonelle frivillige organisasjoner som f.eks. 

korps, kor, idrettslag og speidergrupper. Denne paragrafen er derimot dårlig tilpasset dagens 

lagsformer og mindre gruppestørrelser, noe som er mer utbredt og vanlig i dag. Sammenlignet med 

et korps, som normalt består av rundt 30 personer og flere, er en normal gruppestørrelse for et band 

opp til 5 personer. BandOrg vil derfor foreslå en endring av krav til gruppestørrelser for tellende 

lokallag fra fem til tre personer.  
 
 

§ 6 og § 9 etter vår endring (merket i kursiv) basert på BLDs 
endringsforslag i høringsbrev:  
 
§ 6 Tellende medlem 
Med tellende medlem menes en person som pr. 31. desember i grunnlagsåret er under fylte 30 år og 

individuelt og frivillig har meldt seg inn i en organisasjon, og har bostedsadresse i Norge. 

Medlemmet skal ha betalt årskontingent for grunnlagsåret. 

 
§ 9 Tellende lokallag 
Med tellende lokallag menes lag som pr. 31. desember i grunnlagsåret er en selvstendig enhet i 

organisasjonen, har vedtekter, minst 3 tellende medlemmer og eget styre valgt av og blant 

medlemmene, og har hatt minst en medlemsrettet aktivitet. Valg av styre kan ikke avholdes 

sjeldnere enn hvert annet år. Organisasjoner som har lokallag der bare 3 medlemmer eller færre er 

gamle nok til å ha lik rett til innflytelse i organisasjonen, jf § 13 b), har dispensasjon fra kravet om 

eget styre valgt av og blant medlemmene. Tellende lokallag skal ha en selvstendig økonomi, og det 

må være sendt årsrapport for grunnlagsåret til sentralleddet, jf. §§ 10 og 26. Fylkeslag som fungerer 

som lokallag regnes som tellende lokallag. Arbeidsgrupper, underavdelinger o.l. som er tilknyttet et 

lokallag, regnes ikke som egne, tellende lokallag. 

 

Med vennlig hilsen 

Jo Tandrevold, daglig leder BandOrg 

 


