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Høringsuttalelse “forskrift om tilskuddsordning til frivillige miljøorganisasjoner 

og allmennyttige miljøstiftelser” 
  
Norges Miljøvernforbund er glad for Miljøverndepartementet har kommet med en forskrift 

hvor det teoretisk kan bli en mer rettferdig fordeling av de midler som til nå er bevilget over 

post 70 og 73. Dog, ser og frykter vi, at den foreslåtte forskrift fortsatt vil favorisere de store 

organisasjonene som i tiår har finansiert en betydelig del av sin drift på den gamle 

grunnstøtta. 
 

Til §1 

NMF mener at ordet grunntilskudd må inn  i setning 2, slik at setningen vil lyde noe i retning av 

dette: “ … Tilskuddsordningen skal søke å være et rettferdig grunntilskudd som skal 

stimulere……” 

Grunnen til dette forslaget er, at dersom man ønsker å oppnå å “stimulere miljøaktivitet lokalt, 

regionalt og nasjonalt”, må tildelingen skje på en rettferdig måte.  

Det at frivillige organisasjoner med demokratisk oppbygging skal få størst uttelling på bekostning 

av stiftelser er positivt. Dog må man ikke glemme at større nasjonale organisasjoner med høyt 

medlemstall og regions-/fylkes-/lokallag har stordriftsfordeler sentralt som organisasjoner med 

lavere medlemstall og samme oppbygging ikke har. Skal man sikre bredt folkelig engasjement må 

mindre, men fortsatt demokratiske oppbygde organisasjoner, kunne forfordeles noe for å sikre “ et  

bredt folkelig engasjement”. 

 

Til §2 

NMF mener videre at det er et par punkter i forslaget som må presiseres. Siste halvdel bør ha 

numeriske punkter for ryddighetens skyld. 

 I første punkt d): Hvordan vil livstidsmedlemskap bli behandlet? Hva med gruppemedlemskap? 

(forhøyet hovedmedlemskap som inkluderer familiemedlemmer). Enkeltorganisasjoner har også 

bedriftsmedlemskap – hvordan skal disse håndteres? 

I første punkt e): Ikke alle organisasjoner er godkjent som fradragsberettiget organisasjon, selv om 

dette mest er en formalitet. Det står ikke og bør heller ikke stå, at giver og giverbeløp skal 

innrapporteres, da mange givere vil være anonyme og følgelig ikke ønsker fradrag eller at andre 

skal vite at gave er gitt. I praksis er også mange givere som gir til flere organisasjoner. 

Minstebeløpet på 500 kr  ett år kan altså være delt på flere organisasjoner. Om en giver første året 

kommer inn med et støtte beløp på 150 kroner i kvartalet, vil ikke giveren slik dagens ordlyd strengt 

tolket, kunne regnes som giver før han har passert minstegrensa. Praksisen må være at givere 

defineres som i ligningsloven, men at organisasjonene må kunne utvise et praktisk skjønn. 
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Til siste punkt b) så bør likhetsprinsippet man legger opp til gjelde på organisasjonens laveste nivå. 

Store organisasjoner har en struktur hvor det er årsmøtene lokalt som peker ut representanter til 

årsmøtet i fylkes-/regionslag i henhold til vedtekter. Andre organisasjoner har igjen landsmøte som 

laveste struktur. 

 

Til siste punkt d) så brukes det ordet sentralstyre. Noen organisasjoner har både landsstyre og 

sentralstyre. Det bør det skrives og har et hovedstyre som er øverste ansvarlige mellom 

landsmøtene. 

 

Til §3: 

Til punkt b) Her bør det også tas med at stiftelsen ikke skal ha gått med betydelig overskudd de 

siste regnskaps år. Det bør og er ikke i departementet og miljøsakens interesse at stiftelser skal 

legge seg opp mye penger for kommende økonomiske “u-år”. Fortjeneste ordet må her sees i en 

større sammenheng. 

 

 

Til §6 og §8 Beregning av tilskudd 

Norges Miljøvernforbund mener det ikke er hensiktsmessig å ha en 70/30 fordeling, da denne vil 

kunne føre til en ”trynefaktorfordeling” basert på “snill gutt prinsippet”. I ytterste konsekvens vil 

slik fordeling etter skjønn kunne ses på som smøring eller korrupsjon. 

 

Departementet synes gjennom forslaget å kunne belønne enkeltorganisasjoner ut fra 

samfunnsmessig betydning. Dette vil midler som må ses på som en premiering.  

- Er man godt likt i departementet, får man tilbud om/lov til å delta i 

“offentlige utvalg”, noe som igjen gir bedret ØKONOMI.  

- Høringer - hvilke type høringer er det som skal telle? Kommunalt nivå, 

regionalt nivå, nasjonalt nivå eller på stortingsnivå? Deltagelse i høringer på stortinget 

betinger tung faglig innsikt og ØKONOMISKE ressurser til deltagelse.  

- Deltagelse i konferanser er vanskelig å måle og har igjen sammenheng med 

hva ØKONOMIEN til hver enkelt organisasjon tillater.  

 

Man risikerer altså at rike store organisasjoner som er snille, premieres med mer penger, slik at de 

kan delta på flere utslagsgivende punkter som genererer mer penger.  

 

Tilskuddsordningen som er på høring skal sikre bredt folkelig engasjement. 30% fordelingen kan 

således bryte med formålet til forskriften, eller i det minste oppleves slik av organisasjoner som 

ikke er ”vel ansett”. Miljøbevegelsen er historisk kjent som kritisk til det meste, men også ha en 

rolle som pådriver. De kan være ytterliggående på begge punkter og dette er  også er deres rolle. 

Problemet er at det ikke nødvendig vis sees på som av samfunnsmessig betydning, snarere tvert om. 

 

Skal en slik fordeling kunne fungere, må man ha et ekstremt godt og balansert skjønn i utvalget, 

samtidig som samfunnskritiske og pådrivende oppgaver også må tas med som likeverdige punkter. 

 

NMF vil derfor heller foreslå at 30% punktet droppes. Pengene kanaliseres inn og at disse heller 

settes av som frie midler som utjevning. Dette for at organisasjonene for eksempel kan søke om 

frikjøp (der deltaker ikke er ansatt i organisasjonen) og reisestøtte til høringer, konferanser 

(nasjonale som internasjonale).  
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NMF er en organisasjon med hovedkontor i “distriktet” sett med Oslo øyne. Vi har dermed 

forhøyede kostnader ved å delta på en rekke arrangementer,, noe som igjen medfører at vi ikke kan 

delta så ofte som ønskelig. 

 

Klageadgang 

Det må kunne gis klageadgang på vedtak om tilskudd. Den skjevfordeling som departementet har 

praktisert de siste 10 år har ikke vært mulig å påklage. Dersom man ser at skjevdelingen fortsetter 

må man kunne påklage fordelingen. 

 

Overgangsordning 

Basert på de siste års beviste skjevdeling organisasjonene mellom, er det for NMF ikke aktuelt å 

godta overgangsordning over tre år. NMF mener det må holde at 2012 er overgangsår. Dette vil, til 

en viss grad. kunne ramme de store mottaker organisasjonene. Men disse har allerede de største 

ressursene og de har hatt tid til å starte omleggingen siden vinteren 2010. Den omleggingen som er 

foreslått i forskriftsforslaget vil sannsynligvis ikke ha så store utslag da forskriften alt i alt trolig 

ikke slår så negativt ut for dem. 

 

Norges Miljøvernforbund presiserer tilslutt at det er fullstendig uakseptabelt fra vår side å akseptere 

at den forfordelingen vi har sett til nå, fortsetter. 

  

 

  

 Med miljøvennlig hilsen 

 

 
Kurt Oddekalv 

Leder 


