
AKKS 

Fredensborgveien 24 F 

0177 Oslo 

 

Kulturdepartementet 

Postboks 8030 Dep 

0030 Oslo 

 

Innspill til høring om endringer i Frifond organisasjon 

AKKS vil takke for muligheten til å komme med innspill til høringen om endringer i Frifond 

organisasjon. AKKS er en frivillig barne- og ungdomsorganisasjon som skal få jenter opp og 

fram i musikkbransjen i Norge. Med kun 5 lokallag, men med lag på helt opp til 300 

medlemmer faller AKKS mellom to stoler med dagens ordning. Selv om vi kan skilte med 

svært høyt aktivitetsnivå (bl.a. flere hundre kurs og 7000 øvingsromøkter i året) så gir ikke 

dette utslag i form av kroner og øre, da våre lokallags størrelse ikke blir tilstrekkelig 

hensyntatt. 

Retningslinjene for Frifond organisasjon forvaltet av Norsk musikkråd er for tiden under 

revidering. AKKS sitter som en av 5 medlemsorganisasjoner i en arbeidsgruppe som skal 

jobbe fram det nye forslaget. Vi tror at gjennom en åpen musikkfaglig dialog, på tvers av 

organisasjonene vil AKKS være mest tjent med at ordningen også fremover skal forvaltes av 

Norsk Musikkråd. Vi er av den bestemte oppfatning, at vår stemme lettere blir hørt og at vi 

kan være påvirkende kraft for hvordan disse midlene skal fordeles i fremtiden. 

Norsk musikkliv trenger et sterkt Norsk musikkråd. Dersom Kulturdepartementet flytter 

forvaltningen over til LNU, vil dette være med å svekke den politiske tyngden så vel som 

kompetansen og ressursene vi som medlemsorganisasjoner benytter oss av på jevnlig basis.  

AKKS som en musikkorganisasjon OG barne- og ungdomsorganisasjon har to hensyn og ta. I 

tillegg til å drive forutsigbart og kvalitetssikret arbeid for våre unge medlemmer, så er den 

uttalte målsettingen for AKKS at disse i neste omgang skal bli en del av Norsk musikkbransje. 

Tett dialog med musikkorganisasjonene er derfor av stor betydning. 

De nye retningslinjene vil i så stor grad som mulig stille samme krav til oppfølging og kontroll 

som retningslinjene til Frifond organisasjon forvaltet av LNU. 
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