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Høringsuttalelse fra WWF-Norge: Forslag til nytt regelverk for tilskudd til 

frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige stiftelser.  

 

WWF mener det er gledelig og riktig at Miljøverndepartementet nå utarbeider objektive og 

målbare kriterier for tildeling av støtte til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige 

stiftelser. Under følger våre innspill til departementets valg og vektlegging av kriterier.  

 

Reell økonomisk effekt for mottakerorganisasjonene 

WWF har i arbeidet med dette høringssvaret bedt departementet om en oversikt over hvordan 

fordelingen av midlene ville blitt på hver enkelt organisasjon i 2010 dersom de nye kriteriene var 

lagt til grunn i årets tildeling. Departementets svar er at man ikke har gjennomført slike 

beregninger, på grunn av manglende oversikt over blant annet givertall og giverinntekter. WWF 

mener det er oppsiktsvekkende og foruroligende at MD presenterer et høringsforslag som de 

åpent erklærer at de ikke kjenner den samlede effekten av. WWF ber derfor på nytt om at 

departementet utarbeider en slik oversikt før de nye kriteriene iverksettes.  

 

Lokallagsmodellen 

Miljøverndepartementet prioriterer tydelig lokallagsmodellen som organisasjonsform; lokallag 

alene utgjør 60 % av mulige poeng innen basisdelen av støtten.  Dette er problematisk for 

organisasjoner som ikke har lokallag, men som likevel skaper betydelig engasjement i 

befolkningen. WWF mener at Miljøverndepartementets nye beregningsmodell gir 

uforholdsmessig dårlig uttelling for alternative organisasjonsformer som tar i bruk nye, moderne 

kommunikasjonsformer med sine medlemmer. Vi har derfor en del innspill til departementets 

valg om å vektlegge lokallag så tungt:  

 Lokallag vs andre organisasjonsformer: Lokallagsmodellen er god og velprøvd, 

men det finnes flere måter å organisere naturvernarbeidet på som også gir bred 

oppslutning og effektive resultater. WWFs erfaring er at mange foretrekker å engasjere 

seg i enkeltsaker etter interesse, uavhengig av fylkesgrenser og lokallag. Vi ser mange 

eksempler på dette: Gjennom Earth Hour har vi tre år på rad mobilisert opp til to 



 

2 

 

millioner nordmenn i en global klimakampanje. Vi ser også at folk i større grad velger å 

støtte oss gjennom månedlige bidrag til ulike prosjekter fremfor generell 

medlemskontingent. WWF har også landsdekkende kurs i oljevern for frivillige. Den 

typen folkelig engasjement og frivillig arbeid som WWF har valgt å satse på, får ingen 

uttelling i den nye modellen. Derfor ber WWF om departementets vurdering av 

ulike organisasjonsmodellers verdi for dagens og fremtidens miljøvern. Vi 

ønsker å se departementets reelle begrunnelse for at lokallagsmodellen er så 

overlegen andre mobiliseringsformer. WWF mener at det bør gis poeng også 

for andre varianter av folkelig og landsdekkende oppslutning.  

 Lokallag vs. medlemstall: Lokallag har en mulig poengsum på 300 mot kun 100 

mulige poeng for antall medlemmer/givere.  WWF mener antall medlemmer og givere er 

et viktigere kriterium enn denne vektingen signaliserer. Medlemstallet er et godt 

objektivt mål for organisasjonens oppslutning i befolkningen. WWF mener derfor at 

vektleggingen mellom disse to kriteriene bør endres.  

 Markedssituasjonen: Med de nye retningslinjene gir staten meget sterke økonomiske 

incentiver til at alle norske miljøorganisasjoner bør velge en spesiell organisasjonsmodell, 

som er i direkte konkurranse med Naturvernforbundets oppbygning. WWF vil gjerne 

ha departementets svar på om dette er en tilsiktet og ønskelig utvikling?  

 Kriterier for lokallag: Ifølge forskriften er man et lokallag dersom man kan vise til 

fem medlemmer, vedtekter, årsmelding og årsregnskap. Det er ikke nedfelt krav til 

aktivitetsnivå, verken for lokallaget eller de fem medlemmene. Dersom lokallag skal 

utgjøre så stor del av støtten, mener WWF at forskriftene må definere 

tydelige krav til aktivitetsnivå og resultater fra hvert lokallag.  

 

Demokratisk styreform 

Medlemsdemokrati premieres så høyt at de fleste organisasjonene vil få flere poeng for styreform 

enn for medlemstall. WWFs erfaring er at interessen for deltagelse i formelt medlemsdemokrati 

er lav. I langt større grad ser vi at man lar seg engasjere til å påvirke våre veivalg gjennom å velge 

ulike prosjekter å støtte, enten enkeltsaker eller lengre avtaler. Mange av våre medlemmer gir 

også direkte innspill eller kommentarer til arbeidet vårt per epost og sosiale medier. Langt flere 

påvirker vårt arbeid gjennom disse kanalene enn det formelle medlemsdemokratiet. 

Medlemsdemokrati i seg selv er positivt, men WWF stiller oss kritiske til at det vektlegges så 

tungt i forhold til medlemstallet, som jo også gir et uttrykk for hvorvidt organisasjonen driver sitt 

arbeid til medlemmenes tilfredsstillelse. WWF er en transparent organisasjon som presenterer 

sine strategier og regnskap for medlemmene, så de har mange muligheter for å følge med på vårt 

virke som ikke er avhengig av å gå gjennom demokratiske prosesser. WWF mener derfor valg 

av demokratisk modell har fått for tung vekting i forhold til hvilken reell betydning 

det har.  
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Definisjonen av givere 

Kriteriene definerer givere som personer som har støttet organisasjonen med minst 500 kroner 

per år. WWFs givere støtter med månedlige bidrag, fra kr 50 per måned, så de dekkes av 

giverdefinisjonen i løpet av 12 måneder. Men nyinnmeldte givere siste halvår vil ikke ha rukket å 

betale inn over 500 kroner. Vi mener det er urimelig om disse ikke skal regnes med, og det vil 

dessuten skape mye merarbeid å trekke deres bidrag ut av totale giverinntekter. WWF mener 

derfor at definisjonen bør utvides til å inkludere givere ”som har avtale om faste 

bidrag på minimum 500 kr per år, og som i foregående år har hatt minst én 

innbetaling på den faste avtalen”.  

 

Oppsummering 

WWF ønsker et objektivt kriteriesett for tildeling av støtte velkommen. Vår hovedinnvending 

mot den nye modellen er den tunge vektleggingen av lokallagsmodellen. Så langt WWF kan se, 

innebærer de nye kriteriene en sterk, og kanskje ytterligere forsterket, økonomisk favorisering av 

et lite antall organisasjoner, mens flertallet som representerer en betydelig del av norsk 

miljøbevegelse får lite støtte. Vi ber om Miljøverndepartementets begrunnelse for den sterke 

prioriteringen av lokallag, og en forklaring på hvorfor denne måten å organisere 

miljøvernarbeidet på er så mye mer verdifull enn alternative former. Etter vår mening bør 

Miljøverndepartementet i større grad støtte reell mobiliseringsevne fremfor valg av 

organisasjonsmodell. Dette vil for eksempel kunne løses gjennom å justere vektleggingen, slik at 

medlemstall får økt vekt, mens lokallag og organisasjonsform reduseres.  

 
 

Med vennlig hilsen 
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