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Høringsuttalelse Frivillighetserklæringen 
 

 

De Unges Orkesterforbund (UNOF) viser til brev om høring på regjeringens Frivillighetserklæring, og takker 

for at vi kan komme med innspill. 

 

De Unges Orkesterforbund - UNOF 

De Unges Orkesterforbund (UNOF) er en landsomfattende frivillig organisasjon for barn og unge som spiller i 

orkester. Vi er 4.700 enkeltmedlemmer fordelt på 145 medlemsorkestre over hele landet. UNOF jobber for at 

alle barn og unge som spiller i orkester skal få best mulig vilkår for sin musikkutfoldelse. Vi jobber i nært 

samarbeid med andre organisasjoner og utdanningsinstitusjoner.  

Vi hjelper alle medlemsorkestrene økonomisk, faglig og musikkpolitisk. 

Som medlem får man nyte godt av våre gunstige forsikringer, gratis TONO-avtale og forskjellige 

støtteordninger. UNOF har bred kunnskap om orkesterdrift som vi deler med våre medlemmer. 

UNOF er en felles samlende organisasjon overfor myndigheter og andre samarbeidspartnere for alle barne- og 

ungdomsorkestre i Norge. 

 

Frivillighetserklæringen 

Vi i De Unges Orkesterforbund (UNOF) er positive til forslaget til frivillighetserklæring. Mange av punktene 

som berøres er svært aktuelle for oss, og vi ser frem til at det blir gjort en innsats på dette området. 

UNOF mottar nasjonalt driftstilskudd fra BLD (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet), diverse 

fagmidler fra Kulturdepartementet, samt opplæringsmidler fra Kunnskapsdepartementet. En sentral aktivitet 

for oss i det unge orkesterlivet er kurs, seminarer, sommermusikkskoler og andre orkesteraktiviteter, og vi har i 

flere år levd med svært konfliktfylte krav som gjør det utfordrende å drive aktivitetene. De forskjellige 

departementene stiller motstridende krav til vår orkesteraktivitet, slik at vi noen ganger blir straffet for det vi 

gjør, og ikke berømmet for den positive barne- og ungdomsaktiviteten som vi rent retorisk blir lovprist for. 
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Det er derfor helt klart for oss i UNOF at dersom frivillighetserklæringen skal ha noe for seg, må 

Kulturdepartementet i mye større grad påta seg et forpliktende arbeid på feltet, og rent faktisk være det 

overordnede frivillighetsdepartementet som kan styre over andre departementer og etater i saker som gjelder 

de frivillige organisasjonene. 

UNOF vil spesielt bemerke: 

• Punktet om forenkling og samordning er særdeles viktig, og det begynner å haste med å få gjort noe på dette 

området. Det har vært en merkbar økning i byråkratiske krav til frivillig virksomhet, og dette begynner nå å 

trenge seg frem også på lokalt plan, noe vi mener er særdeles beklagelig. Det er ikke lenger behov for små 

justeringer, men omfattende forenklinger som monner. 

• Organisasjonene må tas med på avgjørelser som gjelder frivillige organisasjoner i mye større grad. Slik det er 

nå, opplever vi at offentlige etater til stadighet gjør endringer som tilssynelatende er for å «forenkle», men 

som medfører en rekke forvanskninger, feiltolkninger og merarbeid. Dersom det skal være et poeng at den 

offentlige innsatsen på frivillighetsområdet skal være preget av kvalitet, må man benytte den kompetansen 

som finnes i de frivillige organisasjonene ved å ta de med tidlig i prosessene. 

• Frivillighetsregisteret må tas forpliktende i bruk av alle offentlige organer, slik at det blir en reell forenkling. 

I alt for mange situasjoner velger offentlige etater egne løsninger, noe som sikkert er enkelt for den offentlige 

etaten, men det medfører adskillig frustrasjon og merarbeid for de som driver frivillige aktiviteter. Slik kan 

vi ikke ha det - frivillige aktiviteter må kunne ha en enkel måte å fortelle offentligheten om hva de driver 

med og hvordan de driver aktiviteten, og det må kunne holde å fortelle om dette en gang i året til ett, 

samlende sted. 

 

Avslutningsvis vil vi vise til de gode høringsuttalelsene fra LNU og Frivillighet Norge, både når det gjelder de 

generelle politiske kommentarene, samt de konkrete forslagene til endringer. De Unges Orkesterforbund støtter 

disse forslagene, og ber departementet notere seg dette. 

 

 
 

 

Med vennlig hilsen for 

De Unges Orkesterforbund 
 

 

 
Carl Ninian Wika      Terje Winther 

Leder        Daglig leder 
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