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Høringssvar til endring av Forskrift om tilskudd til
frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige
miljøstiftelser
Sabima takker for muligheten til å komme med innspill til forskriftsendringen, og
under følger våre hovedpunkter.
Innledningsvis vil vi spille inn at det er lagt opp til et meget stramt tidsskjema, og
prosessen virker forhastet. Vi er bekymret for om departementet vil klare å
gjennomføre alle aktuelle vurderinger på en betryggende måte, også i lys av det
som framkom i høringsmøtet om manglende involvering av organisasjonene i
prosessen, inkludert utsendelse av høring midt i fellesferien. Vi mener det sterkt må
vurderes å bruke lengre tid på dette, som det er antydet er en mulighet.
§ 6 åpner for at en enkelt søker kan søke både grunntilskudd og tilskudd for
gjennomføring av avtalte aktiviteter samme år. Potensielt vil dette medføre at
mange søker dobbelt, som igjen vil medføre merarbeid og usikkerhet i forhold til
hvordan potten fordeles hvert år. Sabima mener det bør settes et klart skille mellom
de to ordningene, og at hver enkelt søker kun kan søke på en av de to.
§ 8-3 – dugnadstimer – er vanskelig å definere og vurdere og krevende å registrere.
Det er sannsynlig at det vil være varierende hva hver enkelt søker legger i
begrepet. Resultatet vil være usammenlignbare tall som ikke vil gi et godt grunnlag
for en rettferdig fordeling av grunntilskudd.
For egenkapital (formålskapital) under § 8-6 mener Sabima at det er viktig å trekke
et skille mellom fri og bundet formålskapital. Ved å kun basere tallet på samlet
formålskapital kan det skape et feilaktig bilde av situasjonen hos søker, ettersom
bundet formålskapital er bundet til spesifikke prosjekter og ikke kan brukes fritt av
søkeren. Størrelsen på bundet formålskapital kan være ganske tilfeldig og sterkt
varierende, og for eksempel være ekstra høy dersom man like før et årsskifte har
mottatt et større beløp til et spesifikt formål som skal gjennomføres i påfølgende år.
Sabima mener også at det er fornuftig for alle organisasjoner å ha en viss
egenkapital, og at det er et tegn på god økonomistyring.
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I § 15 er det lagt til at søkeren må opplyse om hvilke andre offentlige tilskudd som
det vil bli søkt om i kommende søkeperiode. Dette kan være svært krevende å få til
i praksis, da dette ofte ikke er avklart på søknadstidspunktet.
Avslutningsvis vil vi påpeke at det er viktig med forutsigbarhet og stabilitet, noe
nåværende forskrift har gitt. Det bør legges inn en mekanisme som sikrer at ikke
grunntilskuddet kan økes eller reduseres mer enn for eksempel 15 % fra ett år til et
annet. Store endringer vil kunne gi useriøse effekter på organisasjonenes
virksomhet.
Vi mener også det er essensielt at innrapporteringen/søknaden gjøres enkel og
objektiv for alle parter. Det kan se ut til at endringene medfører vesentlig økt
administrativt arbeid. Vi frykter også at organisasjonene kan spekulere i å “trimme”
ulike tall og parametere, i stedet for å fokusere på å drive organisasjonen slik det
ville være riktigst utfra hver enkelt organisasjons formål.

Vennlig hilsen
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