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HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG TIL NYTT REGELVERK FOR TILSKUDD TIL 

FRIVILLIGE MILJØORGANISASJONER OG ALLMENNYTTIGE 

MILJØSTIFTELSER 

 

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) viser til Miljøverndepartementets (MD) høringsbrev av 28. 

mars d.å. og takker for muligheten til å fremme synspunkter. Våre medlemsfriluftsråd er gitt 

anledning til å fremme synspunkter i saken før vår styrebehandling 16. juni d.å. 

 

Interkommunale friluftsråd og FL mottar per i dag tilskudd fra kap 1427, post 78, og det er 

utarbeida eget regelverk for denne tilskuddsposten "Regler for forvaltning av tilskudd til 

Friluftsrådenes Landsforbund (kap 1427 post 78)" datert 3.10.2000 ved daværende statsråd 

Siri Bjerke. Innenfor rammene av disse reglene har FL kriterier for fordeling av midlene som 

er revidert i år. Vi hadde da en brei prosess i organisasjonen der det også blei spurt om 

friluftsrådene ønsket endring MDs regler for ordningen. Oslofjordens Friluftsråd svarte at de 

ønsket en evaluering av reglene, mens øvrige friluftsråd var tilfreds med MDs regler. Disse 

reglene er ikke omtalt i MDs høringsbrev, og vi har per telefon fått bekrefta at disse ikke 

berøres av den omlegginga som høringa omfatter. 

 

Forslaget innebærer imidlertid at tilskuddet til Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) og de 

fylkesvise Forum for natur og friluftsliv (FNF) overføres til en utvida post 78 på DNs 

budsjett, kap 1427. Vi er prinsipielt enig i at tilskudd til FNF flyttes fra post 74, som bør være 

en rein tilskuddspost til aktivitetsfremmende tiltak. Siden det er et eget regelverk, utarbeida 

av MD, for tilskudd til friluftsrådene og FL, mener vi det er prinsipielt riktig og 

nødvendig at dette tilskuddet har en egen underpost som framgår av statsbudsjettet, når 

post 78 utvides til å gjelde flere organisasjoner. Friluftsrådenes funksjon som 

interkommunale tilsier også en egen underpost for å tydeliggjøre skillet til medlemsbaserte 

organisasjoner som FRIFO. En utvida post 78 bør etter vår oppfatning inndeles slik: 

78.1.  Interkommunale friluftsråd og Friluftsrådenes Landsforbund (FL) 

78.2. Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) 

78.3.  Forum for natur og friluftsliv (FNF) 

 

De fylkesvise FNF er et samarbeid mellom FRIFO, FRIFOs medlemsorganisasjoner, 

Naturvernforbundet, Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN) og FL, og bør derfor ha en 

egen underpost. 
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Forslaget åpner i større grad for at allmennyttige miljøstiftelser kan få driftsstøtte. FL støtter 

dette.  

 

Videre foreslås det en ny tilskuddsordning for prosjektstøtte, der det kan søkes om midler til 

utlyste prosjekter, som det er i departementets interesse at blir gjennomført. FL støtter også 

dette. Vi vil imidlertid understreke viktigheten av organisasjonenes sjølstendige stilling og 

mulighet til å foreta egne prioriteringer. En ny tilskuddsordning må derfor ikke gå på 

bekostning av grunnstøtte til organisasjonene og de eksisterende tilskuddsordningene der en 

innafor vide rammer kan søke om støtte til tiltak og prosjekter med utgangspunkt i 

organisasjonenes egne prioriteringer og behov i bl.a. ulike landsdeler. 

 

Mesteparten av høringsbrevet omhandler forslag om omfattende endringer i regler for 

fordeling av tilskudd til miljøorganisasjoner post 70. Siden vi ikke er berørt av disse 

endringene og dette regelverket, finner vi det ikke riktig å kommentere forslagene. FL vil 

imidlertid understreke betydningen av de frivillige organisasjonene for det samla 

miljøvernarbeidet, og understreke at tilskuddene til miljøvernorganisasjonene må trappes opp. 

Omlegging av regleverket må ikke føre til samla reduksjon i tilskuddsmidlene til 

miljøvernorganisasjonene. 

 

 

vennlig hilsen 

Friluftsrådenes Landsforbund 

 

Henry Tendenes 

styreleder 
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daglig leder 

 

 

 

 


