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Høringsuttalelse fra Forbundet KYSTEN – Nytt regelverk for tilskudd til 
frivillige miljøvernorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser. 

 
Forbundet KYSTEN har mottatt brev av 28. mars 20011 fra Miljøverndepartementet med 
forslag til nytt regelverk for tilskudd til miljøorganisasjoner. Vi er en av organisasjonene som 
det nye regelverket vil omhandle og vi ønsker i den forbindelse å uttale oss om sider ved det 
nye regelverket vi mener bør forbedres. 
 
Generell betraktning 
Forbundet KYSTEN synes det er viktig at det kommer et nytt regelverk som gir klare 
retningslinjer for hvordan tilskudd til frivillige miljøvernorganisasjoner blir gitt. Det er av stor 
betydning at tildelingen oppfattes rettferdig og at ordningen er forutsigbar for de frivillige 
organisasjonene. Det er også viktig at ordningen ikke blir for byråkratisk og detaljstyrende, 
da tilskudd til drift må gis uten nevneverdig styring av midlene. Det hadde vært ønskelig at 
kulturvernorganisasjonene kommer fram i teksten til forskriften og ikke bare som en 
miljøorganisasjon. Det er ingen utenfor feltet som skjønner at kulturvernorganisasjoner i 
denne sammenheng blir benevnt som miljøorganisasjoner. 
 
Søknadsfristen 
Forbundet KYSTEN mener det vil være meget uheldig hvis søknadsfristen blir flyttet til 15. 
oktober og tilsagnet først blir mottatt av organisasjonene i februar året etter. Det betyr at 
departementet ikke vil ha våre søknader som grunnlag for deres behandling av eget 
rammebudsjett og prioritering. Stortinget vil heller ikke kunne bli orientert om fordelingen til 
den enkelte organisasjon på årets budsjett. Vi mener det er en byråkratisering av 
grunnstøtten og at den tas bort fra politisk styring.  
 
Det er uheldig for organisasjonene at de ikke vet hva de har å rutte med til neste år og 
muligheten til å klage eller forsøke å påvirke grunnstøttebeløpet, vil bli vanskeliggjort. 
Forbundet KYSTEN mener at søknadsfristen fortsetter å være 15. juni slik at fordelingen til 
den enkelte organisasjon kommer fram i statsbudsjettet slik det gjør i dag. 
 
Beregning av tilskuddet 
Forbundet KYSTEN har ingen innvendinger imot den prosentvise beregning av tilskuddet som 
foreslås. Det er imidlertid et problem at det ikke er mulig å beregne og vurdere de 
økonomiske konsekvensene av forslaget. Det er også en viss fare for at det blir et 
tellekantsystem som fører til en detaljert rapportering av organisasjonenes virksomhet. 
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Tilskuddets hensikt må være å gi organisasjonene mulighet til å være en røst i demokratiet 
på egne premisser.  
 
Overgangsordninger 
Brevet fra Miljøverndepartementet sier at det kan skje en vesentlig omfordeling i forhold til 
nåværende fordeling av tilskudd mellom mottakerne. Det gjør at vi mener at 
overgangsordninger må ha en lenger periode enn tre år, da det vil kunne gripe inn i driften 
av organisasjoner på en vesentlig måte. Overgangsordningen bør være fem år. 
 
Paragraf 7 
Under § 7 står det at lokallagene må ha sendt inn årsregnskap for året før til sentralleddet 
(underpunkt f). Det mener vi er byråkratiserende for både lokalleddet og sentralleddet. Alle 
medlemmer av lokallagene er også medlemmer av sentralorganisasjonen og på den måten 
er de kontrollert. Vi må sende ut nyhetsbrev, innkalling til årsmøte, all annen informasjon til 
lokallaget om de har sendt inn årsmelding og regnskap eller ikke. Kostnadene for oss er de 
samme.  
 
Paragraf 12 
I § 12 Krav til søknad, kreves det i underpunkt e) revisorerklæring på utfylt skjema utarbeidet 
av Miljøverndepartementet. Forbundet KYSTEN mener at det bør holde at vi har et 
revisorgodkjent årsregnskap som betyr at revisor har godkjent at medlemstall og 
innbetalinger er riktige. Bruk av revisor er kostbart og flere skjemaer mer arbeidskrevende. 
 
Omplassering av organisasjoner 
Forbundet KYSTEN støtter Norsk Forening for Fartøyverns motstand mot forslaget om å 
overflyttes til Riksantikvaren. Prinsipielt mener vi at organisasjonene bør ligge under politisk 
styring, dvs. i departementet og ikke i direktoratene. Det er også viktig for 
kulturvernorganisasjonene å kunne opptre som en gruppe og stå samlet når det trengs.  
 
Forbundet KYSTEN håper Miljøverndepartementet tar våre synspunkter til etterretning og 
lager et regelverk som alle vil være fornøyd med. 
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