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Respondent



21

Anonym



84:46
Tid til å fullføre



Deres kontaktinformasjon
1. Navn på virksomheten *
Norges Musikkorps Forbund

2. Organisasjonsnummeret til deres virksomhet
971160047

3. Kontaktperson i virksomheten *
Trine Lise Skorpen

4. Epostadresse til kontaktperson i virksomheten *
trine@musikkorps.no

Kapittel 1 - Generelle bestemmelser
5. §1-1 Formål
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NMF ønsker ikke å ta bort formuleringen om at tilskuddsordningene “skal stimulere
organisasjonene til engasjement og medansvar”. Vi synes at “engasjement” og “medansvar”
er sentrale begreper i bevisstgjøring om at medbestemmelse og demokrati krever både
aktiv handling og at ansvaret ikke hviler på organisasjonene alene. Målet om barn og
ungdommers medbestemmelse og demokrati er et felles anliggende for både
organisasjonene i denne ordningen, offentlige myndigheter og samfunnet forøvrig. Vårt
endringsforslag: “Målet med tilskuddsordningene er å legge til rette for barn og ungdoms
deltakelse i barne- og ungdomsorganisasjonene. Ordningene skal stimulere organisasjonene
til engasjement og medansvar nasjonalt og/eller internasjonalt, og sikre organisasjonene
som arena for medbestemmelse og demokrati”.

6. §1-2 Tilskuddsformer

7. §1-3 Kriterier for måloppnåelse

8. §1-4 Opplysningsplikt

9. §1-5 Dispensasjon

Kapittel 2 - Definisjoner
10. §2-1 Tellende medlem
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Norges Musikkorps Forbund foreslår å endre aldersgrensen for tellende til under fylte 28 år.
Begrunnelsen vår er i hovedsak lik argumentasjonen i NOU 2006:13 Fritid med mening, hvor
det fremgår at «unge mennesker i dag bruker flere år på utdanning og etablering enn hva
som var tilfelle da 25 år som øvre aldersgrense ble innført i det norske tilskuddsregimet i
1962» (NOU 2006:13, side 56). Behovet for utviklingsmuligheter, støtte og gode rammevilkår
for å drive frivillig musikk- og kulturaktivitet er like stort i aldersgruppen 25-28 år som for
barn og unge under fylte 26 år. NMF mener at heving av øvre aldersgrense til 28 år ikke vil
føre til at det overføres ressurser fra de yngste vekstlagene til eldre ungdom. Vårt
endringsforslag: "Et tellende medlem har pr 31. desember i grunnlagsåret frivillig og
individuelt meldt seg inn i organisasjonen, er under fylte 28 år, står i medlemsregisteret, har
betalt kontingent for grunnlagsåret, har adresse i Norge og har etter fylte 15 år fulle
demokratiske rettigheter i organisasjonen. Medlemmer under 15 år kan være innmeldt av
foresatt eller verge. Kontingenten skal være på minimum 50 kroner for hvert individuelt
medlem og gjelde for maksimalt ett kalenderår. Ved bruk av familiemedlemskap skal
kontingenten for alle familiemedlemmene til sammen ikke være mindre enn 100 kroner.
Hvert familiemedlem regnes som individuelt medlem".

11. §2-2 Medlem
Norges Musikkorps Forbund er enige i at alle medlemmer som har betalt kontingent skal
telle med i vurderingen av andel tellende medlemmer ved utmåling av bonus etter § 5-3.
Men vi er bekymret for om endringen får utilsiktede konsekvenser for krav i § 2-4 om at
tellende lokallag har et styre valgt av og blant medlemmene. Innebærer forslag til ny §2-2 at
foreldre som representerer sine barn i styret som må ha betalt kontingent? Det innebærer
isåfall en endring fra dagens praksis og kan virke demotiverende for foreldrene som påtar
seg betydelige arbeidsoppgaver og økonomiansvar.

12. §2-3 Kontingent

13. §2-4 Tellende lokallag

14. §2-5 Årsrapport
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Alle bør ha et valgt styre. I lag der medlemmene er under 15 år bør et styre kunne bestå av
foreldre, selv om disse ikke er betalende medlemmer. «En årsrapport er et enkelt
standardisert skjema som sendes inn til sentralleddet fra det enkelte lokallag. Rapporten skal
være for det enkelte grunnlagsåret, datert og signert av den valgte lederen for lokallaget
eller av to av styrets medlemmer. Rapporten skal inneholde opplysninger om lagets navn,
kommune- og fylkestilhørighet, dato for valg av styre, styrets funksjonsperiode og navn på
styrets medlemmer i grunnlagsåret. Årsrapporten må vise hva slags aktivitet som er
gjennomført for medlemmene i grunnlagsåret (det er tilstrekkelig å nevne én aktivitet).
Årsmøtereferat kan brukes som rapport hvis den inneholder nødvendig informasjon.
Organisasjonen kan bruke elektronisk kommunikasjon dersom det er benyttet en
betryggende metode for å bekrefte avsender og innholdet av dokumentasjonen».

15. §2-6 Definisjoner og krav vedrørende kurs
Det er gledelig at også kursdeltakere som ikke er medlemmer i organisasjonen, men ellers
tilfredsstiller kravene, nå skal gi uttelling i ordningen. Dette er en viktig og ønsket endring.
Den vil gi organisasjonene uttelling for å inkludere nye deltakere og deltakergrupper på
sentrale kurs, styrke kursene som rekrutteringsarena og bidra til at flere barn og unge blir
kjent med og får delta på den arenaen for medbestemmelse og demokrati som barne- og
ungdomsorganisasjonene utgjør.

16. §2-7 Sentralstyrets sammensetning

17. §2-8 Andre definisjoner

Kapittel 3 - Dokumentasjon
18. §3-1 Generelt om dokumentasjon
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19. §3-2 Dokumentasjon av medlemstall

20. §3-3 Dokumentasjon av tellende lokallag

21. §3-4 Dokumentasjon av kurs

22. §3-5 Dokumentasjon av sentralstyrets sammensetning

23. §3-6 Dokumentasjon av internasjonale aktiviteter

Kapittel 4 - Inngangskriterier for nasjonal grunnstøtte
24. §4-1 Kriterier en søker må oppfylle for å kunne få tilskudd
Norges Musikkorps Forbund har forståelse for at Fordelingsutvalget må få tilstrekkelig
informasjon om barne- og ungdomsaktiviteten i organisasjoner med mindre enn 50%
tellende medlemmer. Men vi mener imidlertid at informasjonsbehovet kan dekkes uten at
det pålegges formalkrav til årsmelding og årsregnskap som kan være kostnadsdrivende og
lite hensiktsmessige for å synliggjøre og dokumentere barne- og ungdomsarbeidet i
organisasjonen. Vi foreslår derfor en endring som vi mener både ivaretar intensjonen med
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bestemmelsen og utgjør en forenkling for organisasjonene det gjelder fordi den beskriver
dagens praksis: m. ha eget budsjett, årsregnskap og årsmelding. Organisasjoner med mindre
enn 50% tellende medlemmer i de tre siste årene før grunnlagsåret, må beskrive barne- og
ungdomsarbeidet i årsmelding og dokumentere kostnadene til barne- og ungdomsarbeidet
på en slik måte at Fordelingsutvalget kan skille barne- og ungdomsarbeidet fra
organisasjonens virksomhet for voksne.

25. §4-2 Størrelsen på organisasjoner som kan få tilskudd
Norges Musikkorps Forbund ønsker å beholde dagens krav på minst 700 tellende
medlemmer og lokallag i minst 5 fylker. Vi mener at dagens ordning med
etableringstilskudd og unntak for organsisasjoner med lavt rekrutteringsgrunnlag sørger for
at også mindre organisasjoner og organisasjoner i etableringsfasen kan få støtte. Nasjonal
grunnstøtte bør være forbeholdt nasjonale organisasjoner av en viss størrelse og utbredelse.
Ressurser til å følge opp medlemmer, lokallag og aktiviteter over tid er svært viktig for
opplæring og kompetanseoverføring for unge tillitsvalgte.

26. §4-3 Organisasjoner som ikke kan få tilskudd

Kapittel 5 - Utmålingskriterier for nasjonal grunnstøtte
27. §5-1 Innholdet i nasjonal grunnstøtte

28. §5-2 Basistilskuddets størrelse

29. §5-3 Vekting og poengberegning for variable utmålingskriterier
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Kapittel 6 - Uttrappingstilskudd
30. §6-1 Uttrappingstilskudd

31. §6-2 Utmåling av uttrappingstilskudd

Kapittel 7 - Internasjonal grunnstøtte
32. §7-1 Hvem som kan gis grunnstøtte til internasjonalt arbeid

33. §7-2 Poenggivende aktiviteter

34. §7-3 Vekting og poengberegning
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Kapittel 8 - Krav til søknad og revisjon
35. §8-1 Søknad

36. §8-2 Retting og avvisning av søknad

37. §8-3 Revisjon av årsregnskap

Kapittel 9 - Utbetaling og klage
38. §9-1 Utbetaling

39. §9-2 Tilskuddsmottaker

40. §9-3 Hva tilskuddet skal brukes til
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41. §9-4 Tilskuddsbrev

42. §9-5 Mulighet til å klage

Kapittel 10 - Kontroll og sanksjoner ved brudd på regelverket
43. §10-1 Kontroll

44. §10-2 Sanksjoner ved brudd på forskriften

Kapittel 11 - Tilskuddsmyndighetene
45. §11-1 Departementet

46. §11-2 Fordelingsutvalget

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx#Analysis=true&FormId=cJlgJXU7uUWYmQNrsWk_89vc3UejWP1Oo-dt5afpyPdUQTZOOENZ…

9/10

12.10.2021, 09:47

Høring - endring av forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner (Rediger) Microsoft Forms

Kapittel 12 - Ikrafttredelse
47. §12-1 Ikrafttredelse

Annet
48. Eventuelle andre kommentarer
Vennligst ikke skriv noe i dette feltet som du kan skrive i feltene ovenfor.
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