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Høringsinnspill vedr. endring i Frifond organisasjon 

PRESS – Redd Barna ungdom takker kulturdepartementet for muligheten til å komme med 

innspill vedrørende endring i Frifond organisasjon. 

PRESS – Redd Barna ungdom er en mangeårig mottaker av støtte fra støtteordningen Frifond 

organisasjon og har derfor noen synspunkter om hva slags endringer som kan og bør 

gjennomføres for at ordningen skal bli enda bedre.  

Unødvendig byråkrati 

Vi ser flere ulemper med ordningen slik den er i dag med to forskjellige forvaltere, LNU og 

Norsk Musikkråd. For det første fører to forvaltere til merarbeid og økt byråkrati rundt 

ordningen. Frifond organisasjon har i dag to sett retningslinjer, to sett med forvaltningspraksis 

og to sett med oppfølgingsrutiner. Dette mener vi fører til dobbelt så mye byråkrati, noe som 

igjen fører til mindre tid og ressurser for oppfølging av organisasjonene. I tillegg øker den 

nåværende ordningen faren for forskjellsbehandling mellom organisasjoner som søker til de 

forskjellige forvalterne.  

Samling av ordningene 

PRESS – Redd Barna ungdom støtter derfor LNUs forslag om å samle Frifond organisasjon 

under LNU. Dette mener vi vil gjøre ordningen mer oversiktlig, redusere mengden byråkrati 

og føre til en tydeligere vei fra bevilgede midler til aktivitet i organisasjonenes lokallag. Ved å 

samle ordningen under en forvalter vil alle parter også kunne få mer ut av hver krone i 

Frifond-potten ved at det kuttes i administrasjonskostnader. En samling vil også gi LNU 

større ressurser til oppfølging av organisasjonene. Det vil også kunne føre til større grad av 

likebehandling i ordningen og kan bidra til å gi en sterkere stemme til Frifondordningen 

ovenfor myndigheter.  

Vi har gode erfaringer med LNU som forvalter og mener derfor at LNU er godt skikket til å 

stå som eneforvalter for hele Frifond organisasjon. 
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