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Høring – forslag til nytt regelverk for tilskudd til frivillige organisasjoner  
 
LOOP vil påpeke at kriteriene for tilskudd til allmennyttige stiftelser som overføres fra post 73 til 
post 70 bør beskrives klarere. Men et viktig og svært positivt moment er at forslaget til forskrift 
tidfester tidspunktet for tildeling av midler innen 1. februar i det året tilskuddet gjelder.  Videre ser 
LOOP positivt på opprettelsen av en ny tilskuddsordning for prosjektstøtte. 
 
Vi viser til brev fra Miljøverndepartementet av 28.03.2011 vedrørende omlegging av regelverket for 
tilskudd til frivillige organisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser.  
LOOP Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning mottar i dag årlig støtte til sine informasjons- og 
opplæringsprosjekter over post 73, kapittel 1400.  
 
Forslag til nye kriterier og vekting på post 70. Tilskudd til miljøorganisasjoner. 
LOOP har ingen spesielle kommentarer til det foreslåtte regelverket beregnet på de ulike 
miljøorganisasjonene.  
 
Omorganisering av post 70 og nedleggelse av post 73 Tilskudd til kompetanseformidling og 
informasjon om miljøvennlig produksjon og forbruk.  
Det fremgår av forslaget at LOOP overføres til KLIF og til post 70, og at årlig tildeling av midler skal 
være på dagens nivå.  Kriteriene for tildeling er imidlertid ikke tydelig beskrevet.  Det er behov for en 
tydeligere avklaring av hva det nye regelverket vil bety for allmennyttige stiftelser.   
LOOP spiller en viktig rolle for å samordne kommunikasjon om avfall, og sørger på den måten også 
for et bredt engasjement gjennom samarbeid med miljøorganisasjoner, kommuner, myndigheter, 
returselskaper og andre aktører fra næringslivet.  Stiftelsen bidrar til å engasjere barn og ungdom og 
aktiviteter i barnehager og skoler i lokalmiljøene, for å nevne noe. Dette er aktiviteter som må fanges 
opp i kriteriene for tildeling av støtte til stiftelser. 
 
LOOP vil også nevne en organisasjon som Hold Norge rent, som vi er sekretariat for. Denne 
organisasjonen spiller en viktig rolle i det nasjonale holdningsskapende og forebyggende arbeidet 
mot forsøpling og avfall på avveier. Hold Norge rent har også engasjert seg i marin forsøpling som i 
liket med annen forsøpling faller mellom flere stoler. I de foreslåtte kriteriene ser Hold Norge rent 
som organisasjon ut til å falle mellom flere stoler også, siden det verken er en medlemsorganisasjon 
eller en stiftelse. Det ville være veldig uheldig, og vi ber om at kriteriene åpner for fortsatt støtte også 
til en organisasjon som Hold Norge rent. Eksempelvis ved at man bidrar til å effektivisere og forsterke 
kommunenes innsats ved å stimulere til ryddeaksjoner mv., og utløse et frivillig engasjement mot 
forsøpling.  
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Vi vil også peke på at mer og mer informasjon og ikke minst engasjement skapes og  gjøres 
tilgjengelig gjennom nett og sosiale medier. Videre gjennom ulike nettverk og samhandling mellom 
frivillige organisasjoner, myndigheter og næringsliv. Dette må også vurderes ved utarbeidelsen av 
kriterier for støtte.  
 
Ny tilskuddordning for prosjektstøtte 
LOOP ser positivt på opprettelsen av en ny tilskuddordning for prosjektstøtte. Dette vil gjøre det 
mulig å gjennomføre aktuelle prosjekter for å spre kunnskap og informasjon og stimulere til 
miljøengasjement og konkret handling.  
 
Tidspunkt for tildeling 
Videre ser LOOP positivt på at tidspunktet for tildeling nedfelles i forskriften.  Tildeling innen 1. 
februar slik det er foreslått vil gjøre det lettere å oppnå forutsigbar og effektiv drift.  
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