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         Oslo, 20.6.2011 

 

Høringsuttalelse fra Regnskogfondet:  

 

Nytt regelverk for tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige 

miljøstiftelser.  

 

Regnskogfondet ser i utgangspunktet positivt på at det nå innføres en samlet ordning for støtte 

til miljøorganisasjoner og –stiftelser. Imidlertid mener vi det er viktig å videreføre formålet 

fra kap 1400 post 73 om kompetanseformidling og informasjon, slik at dette ikke i for stor 

grad blir en ren støtteordning basert på medlems/givertall. Det bør være en god balanse 

mellom støtte på basis av medlemmer og støtte på basis av andre typer engasjement og 

aktivitet/resultater (se forslag under merknad til §8 nedenfor, punkt 2) .  

 

Vi ønsker innledningsvis å påpeke at Regnskogfondet feilaktig er nevnt som en stiftelse i 

følgebrevet til forslaget til ny forskrift. Regnskogfondet er organisert som en demokratisk 

organisasjon, med fem organisasjoner som medlemmer (Naturvernforbundet, Natur og 

Ungdom, Framtiden i våre hender, Utviklingsfondet og Miljøagentene.) I forslaget til 

forskrifter mener vi dermed at vi faller i kategorien sammenslutning av frivillige 

organisasjoner, mens vi samtidig kjennetegnes av punkt c under “allmennyttige stiftelser”: 

som har faglig spisskompetanse av nasjonal betydning.  

 

I og med at det i forbindelse med høringen på forskriften ikke er gjort noen prøvefordeling 

over hvordan fordelingen av midler ville blitt i forhold til dagens ordning, håper vi det vil bli 

anledning til påpeke eventuelle skjevheter når man ser hvordan endringene slår ut når det 

gjelder uttelling for registrerte medlemmer/givere versus faktiske aktiviteter/resultater. Det vil 

være svært viktig å vurdere ordningen etter det første året, der 1/3 av midlene skal fordeles 

etter nye kriterier, slik at man ikke sementerer en ordning som eventuelt ikke gir de ønskede 

resultater med hensyn til å stimulere engasjement og miljøaktivitet.  

 

 

 Regnskogfondet har følgende merknader til forslaget til nye forskrifter.  

 

§ 1 Formål:  

Formålet med ordningen er “å legge til rette for et bredt, folkelig engasjement for miljøsaker 

[…] stimulere til miljøaktivitet”. Regnskogfondet mener “folkelig engasjement” må omfatte 

ulike typer engasjement, som kampanjer, oppslutning om tiltak og enkeltsaker på andre måter 

enn gjennom medlemskap/giverbidrag, og at også positivt engasjement innenfor relevante 

næringssektorer bør vektlegges. I tillegg til miljøengasjement bør det også legges en viss vekt 
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på resultater, der man kan vise til at engasjementet faktisk fører til positive miljøendringer. 

Dette bør gå fram av tilskuddsmottakeres årsrapporter. 

 

§2 Frivillige miljøorganisasjoner som kan motta tilskudd.  

Her vil vi bare på nytt presisere at Regnskogfondet ikke er en stiftelse, men en demokratisk 

oppbygget frivillig organisasjon med 5 organisasjoner som medlemmer og et stort antall 

personlige givere. Slik vi forstår det vil vi her falle inn i kategorien “sammenslutning av 

frivillige organisasjoner”.  

Samtidig er vi en tematisk og faglig spisset organisasjon; den eneste organisasjonen i Norge 

med regnskogforvaltning og urfolksrettigheter som spesialfelt, og vi mener det må vektlegges 

at vi har “faglig spisskompetanse av nasjonal betydning” selv om dette punktet kun er ført 

opp under stiftelser. Kompetansen og arbeidsfeltets betydning må vurderes uavhengig av 

organisasjonsform.   

 

§ 6 Beregning av tilskuddet.  
Slik vi forstår det skal alle som er støtteberettiget få en andel av basisdelen og en andel av den 

skjønnsmessige delen så framt de oppfyller kriteriene / vurderes som samfunnsnyttige. Det er 

vanskelig å forstå grunnlaget for 70/30-fordelingen når denne ikke er begrunnet. 

Regnskogfondet vil her understreke at man må sørge for en fordeling som belønner aktivitet 

og engasjement i ulike former samt resultater, ikke bare antall medlemmer/givere.  

Slik forskriften er utformet nå, mener vi det er en uforholdsmessig stor del som skal fordeles 

ut fra i hovedsak medlemstall/lokallag/organisasjonsform. Også store medlemsorganisasjoner 

vil kunne få stor uttelling innenfor den delen som skal fordeles skjønnsmessig utfra 

samfunnsnytte, og vi mener det er riktigere å fordele en større del av midlene utfra faktisk 

aktivitet og resultater enn utfra statiske medlemstall.  

Vi vil foreslå at man enten endrer fordelingen av potten slik at basisdelen blir noe mindre og 

“samfunnsnytte-delen” større (f.eks. 50/50), eller at man legger kriterier for andre typer 

engasjement enn medlemmer/givere og lokallag inn i basisdelen.   

 

§ 7 Beregning av basisdelen 

Her mener vi store medlemsorganisasjoner belønnes flere ganger for det samme, nemlig 

mange medlemmer/lokallag. Vi foreslår derfor at punktet om antall fylker (d) fjernes, da 

ønsket om å belønne geografisk spredning i stor grad vil reflekteres i antall lokallag.  

 

Man bør vurdere å minske poengforskjellen mellom frivillige organisasjoner og de andre 

kategoriene, spesielt framstår skillet til ungdomsorganisasjoner som merkelig.  Denne 

ulikheten bør i det minste begrunnes. 

 

§ 8 Beregning av del for samfunnsmessig betydning 

Regnskogfondet har tre merknader til dette punktet:  

1. Det må være åpenhet om den vurderingen som legges til grunn for tildeling av midler 

på basis av samfunnsnytte, inkludert hvordan aktiviteten til ulike organisasjoner er 

vurdert opp mot hverandre.  

2. Det må utarbeides en oversikt over hva slags aktiviteter ordningen tar sikte på å 

stimulere, og hvordan aktivitet/oppnådde resultater skal dokumenteres. I følgebrevet 

til utkastet til forskrift nevnes “deltakelse i offentlige utvalg, høringer, konferanser”.  

Vi mener det bør arbeides videre med kriterier for dette punktet slik at flere typer 

aktiviteter omfattes (f.eks. oppslutning om kampanjer, mediesynlighet, som 

engasjement/støtte gjennom sosiale medier, dokumentasjonsarbeid som grunnlag for 

debatt/aktivitet utover egen organisasjon, treff på nettsider, endringer hos viktige 
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samfunnsaktører osv.). Dette likevel uten at det etableres en streng kriterieliste som 

ekskluderer tiltak. Det er også viktig at disse vurderingene gjøres på grunnlag av 

årsrapporter som sendes inn med søknaden, ikke utelukkende den formelle 

årsrapporten for organisasjonen da denne i liten grad lister aktiviteter og tiltak, men 

normalt fokuserer på å gi et generelt bilde av økonomi og virksomhet.   

3. Dersom basisdelen skal fordeles basert på registrerte 

medlemmer/givere/lokallag/organisasjonsform i så stor grad som det legges opp til i 

forslaget, mener vi den andelen som fordeles ut fra samfunnsnytte (aktivitet/resultater) 

må økes fra 30% til 50%.  

 

 

Med vennlig hilsen  

Lars Løvold 

Daglig leder 

 

 


