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Høring om endringer i Frifond Organisasjon 
 
Vi viser til deres brev datert 13.04.2012, der dere ber om innspill til foreslåtte 
endringer fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) når det 
gjelder fordelingen av Frifondsmidler til lokallag gjennom sentralledd (Frifond 
organisasjon). 
 
Bakgrunn 
Ordningen med Frifond skal bedre rammevilkårene for frivillige organisasjoner og 
gruppers medlemsbaserte virksomhet på lokalt nivå. Staten har ikke fastsatt 
detaljerte kriterier utover de generelle føringene i tilskuddsbrevene. LNU har 
fremmet et forslag om å samle midler som skal fordeles i en felles ordning som 
forvaltes av LNU. Den siste tiden er det gitt klare politiske signaler om en betydelig 
økning av midlene til Frifond organisasjon. 
 
Norges musikkorps forbund (NMF)  
NMF er den største barne- og ungdomsorganisasjon på kultursiden med nærmere 
65 000 medlemmer fordelt på ca. 1650 korps, herav ca. 1050 skolekorps. Denne 
ordningen er svært viktig for NMF, men vi registrerer at vi de siste 5 årene har hatt 
en nedgang på 4,8 mill i tilskudd fra Frifondordningen. 
 
Innspill 
NMF er svært glade for Kulturdepartementets intensjon om å styrke dagens 
ordning, og vi mener at ordningen styrkes best ved å forbedre dagens ordning. Det 
gjøres etter vår mening best slik: 

a) Frifond organisasjon bør tilføres betydelig mere midler for å styrke denne 
gode ordningen for barne- og ungdomsorganisasjonene, særlig 
skolekorpsene 

b) Det må utvikles gode kriterier som gir full uttelling for både antall grupper 
og antall enkeltmedlemmer i tildelingen slik at ikke NMF kommer uheldig ut 
som nå 

c) NMF mener at forvaltningen må bygge på god musikkfaglig kompetanse for å 
sikre en god og rettferdig tildelingsprosess 

d) NMF mener at hvis Norsk musikkråd styrker sine kriterier vil de fortsatt 
være de beste til å forvalte denne viktige ordningen videre 
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