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Høringsuttalelse om “Forslag til nytt regelverk for tilskudd til frivillige 

miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser” fra Stiftelsen Idébanken. 

 

Bakgrunn for støtten til Stiftelsen Idébanken 

Stiftelsen Idébanken ble etablert 11/11-1991. Siden 1997 har vi mottatt drifts- og prosjektstøtte fra 

Miljøverndepartementet. Begrunnelsen for støtten har fra starten av vært at Stiftelsen Idébanken gir 

et viktig bidrag til å identifisere og å synliggjøre det lokale handlingsrommet for en bærekraftig 

utvikling.   

Støtten har vært gitt over post 73 “Tilskot til kompetanseformidling og informasjon om miljøvennleg 

produksjon og forbruk”. “Målet med tilskotsordninga er å påverke produksjons- og forbruksmønsteret 

ved å byggje opp og formidle kompetanse om miljøvennleg produksjon og forbruk, og stimulere til 

berekraftig praksis i næringsliv, hushald og offentleg verksemd.” 

Spesifikt for Stiftelsen Idébanken har departementet framhevet: ”Stiftelsen har som formål å fremje og 

formidle praktiske, lokale forsøk på å realisere ei berekraftig utvikling og gjere synleg det lokale 

handlingsrommet som finst.” Videre er det henvist til: “relevante nasjonale miljømål og mål for 

berekraftig utvikling nedfelt i Nasjonal Agenda 21.” 

I de første årene var oppdraget å etablere og å drifte en nasjonal møteplass for arbeidet med Lokal 

Agenda 21. På oppfordring fra daværende miljøvernminister Knut Arild Hareide tydeliggjorde 

Stiftelsen Idébanken den faglige profilen i 2005 og 2006. Denne ble deretter i praksis videreutviklet og 

uttestet i hovedsak innen programmet “Livskraftige kommuner” (jfr sluttrapporten fra dette 

programmet). 

 

Kommentarer til ordningen 
 

Teknisk/administrativ løsning 

I all hovedsak er de utarbeidede kriteriene tilpasset de frivillige organisasjonene og vi regner med at 

disse fremmer sine synspunkter. “Følgende stiftelser som i dag får støtte på post 73 går inn i den nye 

ordningen på post 70. Det gjelder Miljøstiftelsen Bellona, Idébanken, Zero, Regnskogfondet og Norsk 

kulturarv. Støttenivået vil bli utregnet etter den nye modellen.” 

For stiftelser utgjør modellen: 

1. “Tilskuddet består av en basisdel, som utgjør 70 prosent av den samlede tilskuddsbevilgning, og 

en del for samfunnsmessig betydning, som utgjør 30 prosent av tilskuddsbevilgningen”. Det er 

mao en ramme for støtten som omfatter de medtatte organisasjoner og stiftelser som samlet 

gruppe. Vi vil derfor i det videre vektlegge en vurdering av tilskuddsordningens begrunnelse. 

2. “For stiftelser multipliseres antall givere med summen av innberettede giverinntekter. Beløpet 

dividert med 1 000 000 000 gir antall poeng. En organisasjon eller stiftelse kan maksimalt oppnå 

100 poeng.” Vi har ikke basert vår virksomhet på giverinntekter, og kommer ikke til å gjøre det. 

Vi ser at dette kan være en nyttig vurdering for noen stiftelser, men den er ikke tilpasset vår 

virksomhet. Vår basisdel vil derfor kunne begrense seg til 20 poeng. 
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3. “Miljøvern som hovedformål”.  Tidligere post 73 var, som nevnt over, knyttet til målet om en 

bærekraftig utvikling. Den nye post 70 inneholder antakelig ikke slike formuleringer.  En 

bærekraftig utvikling forutsetter et langsiktig tidsperspektiv, hvor en kompletterer den 

økonomiske bunnlinjen med en sosial og økologisk bunnlinje. Vi ser behov for en avklaring av 

dette før vi vet om den nye posten er relevant for vår virksomhet. 

 

Bærekraftig utvikling, ikke bare miljø 

Vi registrerer at tilskuddsordningen ikke inneholder målformuleringer knyttet direkte til en 

bærekraftig utvikling. Støtten gis til organisasjoner med hovedformål for virksomheten innenfor 

miljøforvaltningens ansvarsområder. Vi anerkjenner at bærekraftansvaret ikke ligger under 

Miljøverndepartementet alene (Hvilket dessverre jo også gjelder de viktigste miljøområdene). 

Finansdepartementet har på nasjonalt nivå et særlig koordinerende ansvar for en bærekraftig 

utvikling, som også reflekteres i et eget kapittel i Nasjonalbudsjettet. For det lokale nivå har 

Miljøverndepartementet, bl.a. ut i fra planloven, et særlig ansvar for en bærekraftig utvikling.  Skal vi 

etablere det allment ønskede mål om en frakobling mellom økonomisk vekst og sosiale mål, miljø og 

ressursansvar, er det viktig at makroøkonomiske virkemidler utnytter det lokale potensialet for 

utvikling av nye organisasjonsformer, nye prioriteringer og anvendelse av relevant teknologi. 

Økologiske og sosiale forsøk i norske lokalsamfunn er en viktig del av å etablere nye virkemidler.  

Et bredt folkelig engasjement 

“Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for et bredt folkelig engasjement for miljøsaker. 

Tilskuddsordningen skal stimulere miljøaktivitet og lokalt, regionalt og nasjonalt.” 

Vi håper at det som har falt ut etter “og” i tilsendte forskrifter er “bærekraftig utvikling”. Formålet blir 

straks litt annerledes dersom “og” skal fjernes. 

Utviklingsarbeid skjer på tvers 

Sektorinndelingen av forvaltningen er mindre omfattende på det lokale nivå, og derved også tilfanget 

av eksempler på tiltak på tvers av aktør, tema eller fag. Dette lokale “konkurransefortrinnet” er derfor 

et viktig utviklingsbidrag. 

Tett samspill 

Stiftelsen Idébanken har arbeidet i tett samspill med departementet, KS og enkeltkommuner. Vi har 

både tilført kapasitet og kompetanse til prioriterte tiltak og programmer. Slik har vi hatt en rolle som 

nasjonalt kompetansesenter – en rolle og et partnerskap som skiller seg vesentlig fra frivillige 

organisasjoner og andre stiftelser.  

Internasjonale erfaringer 

Vi har siden starten vært en viktig støttespiller for Miljøverndepartements bidrag til de nordiske 

bærekraftkonferansene. Dette er bidrag som også har blitt tatt i bruk av kommunens internasjonale 

miljønettverk ICLEI.  

Styrke bidrag til lovpålagte utviklingsoppgaver 

På oppdrag fra departementet har vi utarbeidet et arbeidsnotat med forslag til tiltak som kan fremme 

norske kommuners arbeid med en bærekraftig utvikling, med vekt på den nye planloven. 

Arbeidsnotatet inneholder bl.a. et notat fra Universitet i Tromsø om nye muligheter i den nye 

planloven. 
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2011 og framover, prosjekt- og plannotat 

Vedlagt følger et notat utarbeidet i samarbeid med departementet som beskriver pågående aktiviteter 

og innretning på virksomheten i de kommende år. Vi er nå i samtaler med departementet om 

omstrukturering videreutvikling. Skal Stiftelsen Idébanken fylle sin rolle som nasjonalt 

kompetansesenter for lokal bærekraftig utvikling, forutsetter dette en finansiering tilpasset 

ambisjonsnivå og oppgaver. 

Stiftelsen Idébanken formidler hva som er forutsetninger for en bærekraftig utvikling, gode eksempler 

på lokal praksis og metoder for å bruke disse kunnskapene i et lokalt utviklingsarbeid. 

 

Ønske om en ny plassering 

Umiddelbart synes vi at den nye ordningen ikke passer for Stiftelsen Idébankens rolle og funksjon. 

Vårt primære ønske er å få en egen post i departementets budsjett knyttet til arbeidet med å styrke 

norske lokalsamfunns bidrag til en bærekraftig utvikling.  

I den anledning vil vi vise til satsingen “Lokal samfunnsutvikling i kommunane”, der det er etablert en 

egen støttefunksjon – “Distriktssenteret”. Finansieringen skjer ved tildelinger gjennom Statsbudsjettet, 

og rammene er satt i vedtekter, strategiske dokumenter og årlige tildelingsbrev fra Kommunal- og 

regionaldepartementet. Denne modellen kan også brukes for “Idébanken – nasjonalt senter for lokal 

bærekraftig utvikling”.  

Vi vil gjerne drøfte dette nærmere med departementet, med sikte på at rollen Idébanken har hatt i 

forhold til programmet “Livskraftige kommuner” kan videreutvikles til nytte for norske kommuner og 

lokalsamfunn. 

 

 

Vedlegg 

- Prosjektplan 2011 og plattform for videre utvikling 

- Årsmelding 2010 


