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Høringssvar fra Korpsnett Norge om endringer i Frifond Organisasjon 
Korpsnett Norge viser til høringsbrev fra Det kongelige kulturdepartement datert 13. april 
2012. Høringen gjelder forslag til endringer i Frifond Organisasjon. 
 
Korpsnett Norge er en landsomfattende, demokratisk musikkorganisasjon for korps, blåseensembler, 
musikanter og andre interesserte. Vi har 87 medlemskorps og -ensembler med om lag 2400 medlemmer. Av 
disse er 950 under 26 år. Korpsnett Norge er medlem både av Norsk Musikkråd og Landsrådet for Norges 
barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Vi forvalter i dag Frifond Organisasjon for våre medlemmer og får 
tilskuddet gjennom Norsk Musikkråd. I 2011 fordelte vi 281 000 kr til 22 korps. 
 
Korpsnett Norge takker for muligheten til å gi innspill til LNUs forslag. Vi støtter Norsk 
Musikkråds høringsuttalelse, men vil i tillegg komme med vår egen for å belyse LNUs 
forslag fra vårt ståsted. 
 
Frifond Organisasjon er en god støtteordning som bidrar til mye god, lokal barne- og 
ungdomsaktivitet i vår organisasjon. Korpsnett Norge er enig i at det er behov for en 
gjennomgang av ordningen, og retningslinjer og rutiner for tilskuddsutbetaling, rapportering, 
kontroll og oppfølging bør harmoniseres for at ordningen skal oppleves som rettferdig og 
fortsatt ha god legitimitet. 
 
Korpsnett Norge ønsker å påpeke at LNUs retningslinjer for Frifond Organisasjon bygger på 
Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Dette bidrar til et 
omfattende og teknisk regelverk.  
 
Korpsnett Norge ønsker ikke retningslinjer for Frifond som er basert på Forskrift om tilskudd 
til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Vi mener at dette utgangspunktet gjør 
retningslinjene unødvendig vanskelige. Vi er også bekymret for at ønske om likhet mellom 
forskriften og retningslinjene for Frifond Organisasjon skal gjøre tilpasninger som gavner 
tilskuddsordningens formål vanskeligere.  
 
Korpsnett Norge vil videre påpeke at LNUs retningslinjer for Frifond Organisasjon i dag 
utelukker lokallag med mindre enn 5 medlemmer fra ordningen. Dette vil føre til en urimelig 
ekskludering av trioer og kvartetter som er dominerende innenfor mange musikksjangre, selv 
om det ikke er svært aktuelt i vår organisasjon. 
 
Korpsnett Norge ønsker en forvaltning av Frifond Organisasjon som bygger på musikkfaglig 
kunnskap og solid kjennskap til musikkorganisasjonene og deres barne- og 
ungdomsaktivitet. Dette mener vi best ivaretas av Norsk Musikkråd.  
 
Vennlig hilsen 
Korpsnett Norge 
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