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Høringsuttalelse vedr.
«Ungdoms fritidsmiljø - Ungdom, demokratisk deltakelse og innflytelse»

Deres ref.: 2200702425-1KHT Deres dato: 21.04.2009

De Unges Orkesterforbund (UNOF) viser til brev fra Departementet, og takker for anledningen til å komme

med høringsuttalelse i denne saken.

UNOF- organisasjonen for barne- og ungdomsorkestre

De Unges Orkesterforbund (UNOF) ble stiftet i 1974 og er en landsomfattende organisasjon for alle barn og

ung som spiller i orkester. Nærmere 4.000 medlemmer er organisert i De Unges Orkesterforbund gjennom 125

lokale orkestre. Forbundet har i mange år hatt en jevn vekst, og det er stor oppslutning om orkesteraktivitetene.

De Unges Orkesterforbund arbeider for at alle skal få musikalsk instrumentalopplæring med vekt på utvikling

av samspillsgrupper. Forbundet vil medvirke til at det blir startet flere orkestre for å bedre muligheten til å

utøve en aktiv og allsidig musikkutfoldelse. UNOF har et formål om å

• ivareta medlemsorkestrenes interesser
• bistå medlemsorkestrene i deres arbeid
• fremme samarbeid mellom medlemsorkestrene

UNOF har en lang rekke medlemsfordeler for sine medlemsorkestre, og driver aktiv skolering av

medlemmene gjennom «Ungdom skolererer Ungdom» kurs, 12 store landsomfattende sommermusikkskoler,

og Norsk Ungdomssymfoniorkester som UNOF eier og drifter.

Høringsuttalelse

De Unges orkesterforbund (UNOF) støtter rapportens konklusjoner og forslag til tiltak, slik de er gjengitt på

sidene 16-17 i rapporten.

UNOF mener at det er for tidlig å lage en ungdomslov nå, og støtter spesielt en av rapportens

hovedkonklusjoner om at det er behov for grundig forskningsbasert kartlegging av lokale kulturaktiviteter. Det

er stor mangel på offentlig kunnskap på dette feltet, og UNOF ser gjeme at det opparbeides forskningsbasert

kunnskap på dette feltet.


