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Det konglige kulturdepartement 
v/ saksbehandler Håvard Bjerke 
Postboks 8030 Dep 
0030 Oslo 
 

Hellerud 12.06.12  
Kopi: LNU og Teaterrådet 

 
Hørinssvar om endringer i Frifond 
 
4H Norge støtter med dette innspillet om å samle Frifond organisasjon til en ordning forvaltet 
av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). 
 
4H Norge er medlem av både LNU og Teaterrådet og ønsker å presisere at vi ønsker at 
Teaterrådet fortsatt skal forvalte Frifond teater, som er rettet mot lokale scenekunstgrupper 
uten sentralledd. 
 
4H Norge mener likebehandling av barne- og ungdomsorganisasjonene er det viktigste 
argumentet for en slik samling. Erfaringene fra rettsaken mot SOS Rasisme viser at også 
gode rutiner og en saksbehandlingskapasitet er en viktig forutsetning for å forvalte 
ordningen. En samlet ordning vil styrke denne kapasiteten og forbedre rutinene. 
 
Vi støtter også grunnlaget for en slik sammenslåing som LNU presenterer på sine nettsider: 

 
 En samling av Frifond organisasjon hos LNU vil gi én forvalter av den største Frifond-

potten, med profesjonell forvaltning, god og nær kontakt med sentralleddene, og 
etablerte og velfungerende oppfølgings- og kontrollrutiner. Både organisasjoner, 
tilskuddsgiver (staten og Norsk Tipping) og forvalter (LNU) vil få mer igjen for hver 
krone i Frifond-potten. 

 Med LNU som forvalter av hele Frifond organisasjon vil man sikre likebehandling av 
alle nasjonale barne- og ungdomsorganisasjoner, lik forvaltningspraksis for like 
organisasjoner, samt like og dermed rettferdige kontrollrutiner. 

 En samling vil gi LNU større ressurser til informasjon, veiledning og oppfølging av 
organisasjonene, og til erfarings- og idéutveksling organisasjonene imellom. 

 Ved å samle forvaltningen vil LNU vil fortsatt kunne være garantisten for at Frifond er 
en ordning som utvikles og styres av og for organisasjonene selv.  

 En samlet forvaltning hos LNU vil gi alle Frifond-organisasjonene en sterkere stemme 
opp mot bevilgende myndigheter, og gjøre LNU enda bedre rustet som pådriver for 
forenkling, samordning og avbyråkratisering av dokumentasjons- og 
rapporteringsrutiner. 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
4H Norge 
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