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Høring til forslag til nytt regelverk for tilskudd til frivillige 
organisasjoner 
Avfall Norge finner forslaget presentert i brev av 28.03.2011 for organisasjoner eller 

prosjekter som mottar støtte over kapr. 1400 post 73 mangelfullt. Vi ber om at 

departementet opprettholder ordninger på statsbudsjettet som muliggjør søknader til 

kompetanseformidling og informasjon om miljøvennlig produksjon og forbruk på samme 

nivå som i dag og at tildelingskriterier tydeliggjøres. 

 

Vi viser til brev fra Miljøverndepartementet av 28.03.2011 vedrørende omlegging av regelverket 

for tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser. 

 

Avfall Norge er en bransjeorganisasjon med ca. 170 medlemmer. Avfall Norge mottar ikke 

tilskudd til sin drift, men har mottatt støtte til ulike prosjekter, herunder til drift av 

prosjektsamarbeidet Hold Norge Rent. Hold Norge Rent har de siste årene mottatt kr. 200.000.- fra 

kap 1400 post 73. 

 

Nytt regelverk knyttet med kriterier og vekting på post 70 Tilskudd til 
miljøorganisasjoner 

Avfall Norge har ikke kommentarer til det foreslåtte regelverket for kriterier for tilskudd. Vi er 

imidlertid usikker på hva departementet mener med å gjøre unntak fra klageretten. Menes det med 

dette at det ikke vil bli mulighet for å klage? I så fall må dette begrunnes.  

 

Omorganisering av post 70 og nedleggelse av post 73 Tilskudd til 
kompetanseformidling og informasjon om miljøvennlig produksjon og forbruk 

Avfall Norge finner beskrivelsen av omorganisering av post 70 og nedleggelse av post 73 som 

svært mangelfull. Vi vil påpeke at tilskuddene over post 73 ikke er tilskudd til organisasjoner, men 

til ulike prosjektformål bla. knyttet til informasjon og holdningsskapende arbeid. Kriteriene satt 

opp for tildeling til frivillige organisasjoner vil ikke kunne benyttes for disse formål. Dette gjelder 

for LOOP og for Hold Norge Rent.  
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Avfall Norge har også søkt om midler til gjennomføring av ulike holdningskampanjer knyttet til 

håndtering av avfall. I forslag fra Miljøverndepartementet finner vi ikke informasjon om hvordan 

departementet vil videreføre disse ordningene. Vi tolker brevet dit hen at departementet vil 

opprettholde aktivitet over statsbudsjettet på dagens nivå for kompetanseformidling og 

informasjon om miljøvennlig produksjon og forbruk og ber departementet om å klargjøre hvordan 

dette skal gjøres i forbindelse med den varslede nye tilskuddsordning for prosjektstøtte.  

 

Vi forstår det slik at de aktiviteter Avfall Norge har søkt og fått tilskudd til vil bli overført til Klif. 

Vi ber om at det er aktivitetene, og ikke organisasjonene som sådan som overføres til Klif. Vi ber 

også om en avklaring av om dette også gjelder for søknader om tilskudd over ny tilskudssordning? 

 

Vi ber Miljøverndepartementet om å arbeide videre med omlegging av tilskuddsordningene og 

tydeliggjøre alle endringsforslagene.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 
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