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Forslag til forskrift om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige 
miljøstiftelser. Høringsmerknader fra ZERO. 
 
 
 
Det vises til departementets brev av 28. mars d.å. angående høring av forslag til nytt regelverk 
for tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser. Nedenfor følger 
Zero Emission Resource Organisations (ZERO) høringsmerknader. 
 
Generelt 
ZERO er svært fornøyd med at departementet har tatt initiativ til å se nærmere på dagens 
ordning med tilskudd til organisasjoner og stiftelser på miljøfeltet, og hilser velkommen en 
ordning basert på mer gjennomsiktige og dynamiske prinsipper. ZERO har vært en av flere 
organisasjoner på miljøfeltet som har etterspurt en slik gjennomgang. 
 
Høringsbrevets bebudede nye tilskuddsordning for prosjektstøtte mener vi er et godt tiltak for 
å støtte opp om faglig funderte prosjekter utenom den generelle driften av virksomheten. 
ZERO legger til grunn at departementet tar organisasjoner og stiftelser på miljøfeltet med i 
utarbeidelsen av kriterier og regelverk for denne ordningen. I tillegg mener vi at 
prosjektstøtteordningen bør åpne opp for prosjekter initiert av organisasjonene og stiftelsene 
selv. Slik sikres at gode prosjekter som ikke er utlyst fra departementet også blir tatt med i 
vurderingen. Se forslag 1. 
 
Om forslaget til tilskuddsordning 
Som selveiende miljøstiftelse uten medlemmer mener ZERO at departementets forslag til 
tilskuddsordning i grove trekk er svært godt. Uavhengig av vår egen organisering synes vi 
medlemsbaserte miljøorganisasjoner med demokratisk struktur er av stor betydning for den 
sterke stillingen miljøspørsmål har i den norske befolkningen og offentligheten. Dette er det 
viktig å fortsette å støtte opp om. 
 
Vi ønsker allikevel å rette oppmerksomhet mot enkelte punkter der det fra vårt ståsted finnes 
et forbedringspotensial. 
 
Samfunnsmessig betydning 
Å anerkjenne miljøområdets ulike virksomheters egenart gjennom et todelt 
beregningsgrunnlag er en god måte å imøtekomme varierende behov og forutsetninger i en 
støtteordning som skal favne alle. Delen for samfunnsmessig betydning er derfor et svært 
viktig tillegg til basisdelen. 
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Utkastet til regelverk for tilskuddsordningen er knapt når det gjelder hvilke kriterier 
departementet vil legge til grunn for sine vurderinger av samfunnsmessig betydning. 
Departementet nevner derimot i høringsbrevet at deltakelse i offentlige utvalg, høringer og 
konferanser m.m. vil bli vektlagt. ZERO mener at det er langt flere måter å ha sentral 
samfunnsbetydning enn forslagene som nevnes i høringsbrevet. 
 
Vurderingen av samfunnsmessig betydning vil til en viss grad måtte baseres på skjønn, men 
ZERO ønsker allikevel at regelverket skal gi noen holdepunkter utover de nevnte for hva som 
vurderes for samfunnsmessig betydning. Med bakgrunn i spesifiserte, men ikke uttømmende 
eller altomfattende, kriterier, blir det enklere for organisasjonene å følge departementets 
utøvelse av skjønn. Forslag til holdepunkter kan være redaksjonell synlighet i media, bredde i 
arbeidet på miljøfeltet, tilgjengelighet til informasjon og arrangementer for allmennheten, 
oppnådde resultater med mer. Se forslag 2. 
 
ZERO mener også at vektleggingen mellom samfunnsmessig betydning og basisdelen er for 
skjev i favør av basisdelen. Selv om en demokratisk struktur med stor medlemsoppslutning er 
viktig, er det ikke nødvendigvis med på å sikre at departementets målsetninger nås eller at 
man når resultater i arbeidet sitt. ZERO mener at departementets skjønn, med bakgrunn i for 
eksempel forslagene til spesifikke kriterier for skjønnsutøvelsen som nevnt i forrige avsnitt, er 
godt egnet til å vurdere søkernes relative betydning for arbeidet for miljøsaken. På bakgrunn 
av det ønsker ZERO at basisdelen vektlegges 50 prosent og at den samfunnsmessige 
betydningen vektlegges de resterende 50 prosent. Se forslag 3. 
 
Kontakt og samarbeid med næringslivet 
Departementets forslag til ny tilskuddsordning har stor vektlegging av enkeltindividers 
engasjement gjennom medlemskap og økonomiske donasjoner basert på ønsket om at 
frivillige, demokratisk oppbygde organisasjoner med personlige medlemmer og lokallag 
representert i alle fylker skal få størst uttelling i ordningen. 
 
Det er av vesentlig betydning å øke miljøengasjementet hos hver enkelt, siden man med sin 
adferd kan være med på å velge miljøvennlig. Samtidig er det viktig å huske på at den 
indirekte påvirkningen hver enkelt kan gjøre gjennom miljøvennlig forbruk og livsstil ikke er 
den eneste måten å dreie Norge i en miljøvennlig retning på. Næringslivet står for produksjon 
av blant annet varer, tjenester og bygningsmasse, mens det offentlige legger rammer for 
produksjonen og setter krav til standard og kvalitet. Derfor er viktig at det finnes gode 
incentiver til å jobbe opp mot næringsliv og offentlig sektor. Ved påvirkning av næringsliv og 
offentlig sektor kan samfunnet endres slik at enkeltindivider ønsker å gjøre miljøvennlige valg 
uten eksterne faktorer, for eksempel fordi det er billigere eller enklere. 
 
ZERO og enkelte andre i miljøsektoren har valgt en arbeidsmetode der utstrakt kontakt og 
samarbeid med næringslivet er en vesentlig del av fremgangsmåten. Slik gjøres næringslivet 
klar over gode miljøtiltak i sin virksomhet og bransje, og de støtter opp om 
informasjonsspredning om de gode løsningene på miljøproblemet. Sammen bidrar 
miljøorganisasjoner og næringsliv til å skape en arena for miljøvennlige produkter og 
løsninger, og man oppnår miljøgevinst allerede i produksjonsleddet. ZERO har tro på at en 
slik arbeidsmetode er en god måte å jobbe for miljøsaken på. 
 
På bakgrunn av dette ber ZERO om at arbeid opp mot næringslivet belønnes gjennom 
ordningen, gjerne som en del av departementets skjønn i vurdering av samfunnsmessig 
betydning som beskrevet i punktet over. Dette taler i så fall også for at samfunnsmessig 
betydning tillegges noe mer vekt enn hva som er foreslått. Se forslag 2. 
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ZERO mener at også bedrifter som støtter opp om miljøstiftelser og –organisasjoner gjennom 
uforpliktende gaver og bidrag, uttrykker oppslutning om og engasjement for aktivitetene som 
drives, på linje med personlige givere og gaveinntekter. Både bedrifter og enkeltpersoner må 
ansees å yte et frivillig bidrag til miljøsaker ved å bidra økonomisk uten å forvente noen 
gjenytelse, og dermed å vise oppslutning om miljøsaker. Kun å inkludere personlige givere og 
gaver fra enkeltpersoner innenfor begrensningene satt i ligningsloven blir derfor en for snever 
måte å definere oppslutning om miljøsaker på. ZERO mener at frittstående støtte fra selskaper 
og virksomheter uten forpliktelser fra mottakers side (f eks støtte uten gjenytelse) skal telle 
med som giver og gaver på linje med gaver fra private givere. Se forslag 4. 
 
Åpenhet i virksomheten 
Selv om man har medlemmer eller samarbeider med næringslivet, er det viktig at man har 
informasjon og tilbud også til aktører man ikke har et forhold til. Slik spres informasjon og 
kunnskap om løsninger og muligheter også til nye mottakere. 
 
Arbeid med næringslivet får ikke full uttelling dersom man ikke skaper møteplasser der 
næringsliv, bransjerepresentanter, myndigheter, politikere og enkeltindivider sammen kan 
skape ønske om og rom for den miljøvennlige fremtiden i en nøytral situasjon. Derfor er det 
viktig med informasjon rettet mot offentligheten for å skape interesse, men også viktig å 
arrangere konferanser og seminarer der alle bedrifter og aktører kan delta, både de som deltar 
i et samarbeid med organisasjonen som får støtte og de som ikke gjør det. En konferanse om 
miljø og klima som er åpen for alle aktører som ønsker å komme vil i større grad kunne bli en 
arena for å skape resultater enn en konferanse som er forbeholdt kun noen utvalgte innenfor 
en bransje. 
 
ZERO mener derfor at det må være et krav at informasjon og arrangementer skal være åpne 
for offentligheten dersom det skal inngå som en del av grunnlaget for vurdering av 
samfunnsmessig betydning i denne tilskuddsordningen. Se forslag 2. 
 
Praktiske forhold 
ZERO har noen kommentarer til praktiske og formelle forhold i den foreslåtte ordningen. 
 
Grunnlagsår, søknadsår og tilskuddsår for første og andre tildeling – tidlig ikrafttreden 
Departementet legger opp til at den foreslåtte ordningen skal tre i kraft allerede fra 
tilskuddsåret 2012, med søknadsfrist 15. oktober 2011. Siste avgitte årsmelding og 
årsregnskap med underlagsdokumentasjon vil gjelde for 2010, og utgjør dermed 
grunnlagsmaterialet for beregning av tilskudd i 2012. I praksis vil det si at antall lokallag, 
givere, gaver og samfunnsbetydning i 2010 er av betydning for tilskuddet i 2012. Disse 
parametrene har virksomhetene som faller inn under forslaget til ny tilskuddsordning ingen 
mulighet til å påvirke for 2010, og i liten grad også i 2011 siden året er godt i gang. 
 
ZERO er kjent med at en ordning der grunnlagsårets data innrapporteres i søknadsåret og 
utgjør beregningsdataene for tilskuddsåret, her henholdsvis 2010, 2011 og 2012, er en vanlig 
organisering av tilskuddsordninger, brukt for eksempel av Fordelingsutvalget underlagt 
Barne-, familie- og likestillingsdepartementet for å tildele driftstilskudd til frivillige barne- og 
ungdomsorganisasjoner i Norge. Vi ønsker allikevel å peke på det uheldige i at data for 2010, 
et år som allerede er avsluttet ved innføringen av tilskuddsordningen, skal utgjøre 
beregningsgrunnlaget for tildeling av støtte i 2012. Tilsvarende problematikk gjelder delvis 
tilskuddet i 2013. Vi mener at overgangsordningen er med på å jevne ut konsekvensene av 
denne problemstillingen, og derfor at det er viktig at utjevningen i overgangsordningen er 
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basert på skjønn de to første årene i tillegg til andelsfordelingen det er lagt opp til i 
høringsbrevet og regelverket. Se forslag 5. 
 
Tilskuddsbrev – tilsvar først i selve tilskuddsåret 
I det foreslåtte regelverket sier § 17 at tilskuddsbrevet skal sendes mottaker innen 1. februar i 
tilskuddsåret. ZERO mener svar på søknaden om støtte i begynnelsen av februar i 
tilskuddsåret er for sent for å sikre god planlegging og budsjettering av aktiviteten i 
organisasjoner og stiftelser som mottar støtte, siden normalbudsjettåret da allerede er i gang. 
 
ZERO mener derfor at tilskuddsbrevet bør sendes mottakerne senest 1. desember i 
søknadsåret. For å sikre departementet tilstrekkelig tid til saksbehandling, kan ordinær 
søknadsfrist i søknadsåret vurderes flyttet frem i tid, for eksempel til 1. september. En slik 
forskyvning bør uansett gi søkerne god tid til å ferdigstille den nødvendige dokumentasjonen. 
Se forslag 6. 
 
Klageadgang 
I høringsbrevet foreslår departementet å gjøre unntak fra klageretten til Kongen gjennom 
endring i forskrift 15. desember 2006 nr. 1456 til forvaltningsloven. Det er ikke gitt noen 
begrunnelse for en slik endring i forskriften. 
 
ZERO er prinsipielt ikke tilhenger av et slikt unntak som det her legges opp til, og ber 
departementet om ikke å gå videre med forslaget om unntak fra klageretten. Se forslag 7. 
 
ZEROs forslag til endringer 
Med utgangspunkt i teksten over har ZERO forslag til endringer. Disse er samlet nedenfor. 
 
Forslag 1: 
Høringsbrevets side 5: Ny tilskuddsordning for prosjektstøtte. 
[…] interesse blir gjennomført. Også prosjekter omsøkt fra organisasjoner og stiftelser kan 
vurderes innenfor tilskuddsordningen for prosjektstøtte. Regelverk for tilskudd […] 
 
Forslag 2 a: 
Høringsbrevets side 2: Beregning av tilskuddet. 
[…] opplysninger i årsrapportene. Blant opplysningene som vil bli vektlagt er deltakelse i 
offentlige utvalg, høringer, redaksjonell mediesynlighet, allmenn tilgjengelighet til 
informasjon og arrangementer, konferanser, dialog med næringslivet, oppnådde resultater, 
m.m. 
 
Forslag 2 b: 
Regelverkets side 3: § 8 Beregning av del for samfunnsmessig betydning. 
[…] og 1000 poeng. Blant opplysningene som vil bli vektlagt er deltakelse i offentlige utvalg, 
høringer, redaksjonell mediesynlighet, allmenn tilgjengelighet til informasjon og 
arrangementer, konferanser, dialog med næringslivet, oppnådde resultater, m.m. Delen 
beregnes etter […] 
 
Forslag 3 a: 
Høringsbrevets side 2: Beregning av tilskuddet. 
50 prosent av den samlede […]. De resterende 50 prosent, ”samfunnsmessig betydning” […] 
 
Forslag 3 b: 
Regelverkets side 2: § 6 Beregning av tilskuddet. 
[…]basisdel, som utgjør 50 prosent av den […] betydning, som utgjør 50 prosent av […]. 
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Forslag 4 a: 
Høringsbrevets side 3: Deltakere og bidrag. 
[…] gavefradragsordningen i ligningsloven.  
 
Givere er også virksomheter utenfor tilskuddsordningen som gir gave til en organisasjon uten 
at organisasjonen forplikter seg til å utføre arbeid for gavegiver. Gaver er gavebeløp over 
5000 kroner og under 50 000 kr pr virksomhet.  
 
Departementet vil kreve […] 
 
Forslag 4 b: 
Regelverkets side 2: § 3 Allmennyttige miljøstiftelser som kan motta tilskudd. 
[…] i året før søknadsåret, samt et register over virksomheter utenfor tilskuddsordningen som 
gir gave og gavebeløp for hver enkelt virksomhet i året før søknadsåret. 
 
Forslag 4 c: 
Regelverkets side 3: § 7 Beregning av basisdelen, fjerde avsnitt. 
[…] ligningsloven året før søknadsåret. 
 
b) Gaver fra virksomheter utenfor tilskuddsordningen uten at organisasjonen forplikter seg til 
å utføre arbeid for gavegiver. 
c) Giverinntekter er summen av alle gaver som er innberettet som rett til fradrag etter 
ligningsloven året før søknadsåret pluss summen av gaver fra virksomheter som nevnt over 
med beløp mellom 5000 kroner og 50 000 kroner pr virksomhet. 
 
Forslag 5 a: 
Høringsbrevets side 4: Overgangsordninger. 
[…] etter reglene i den nye forskriften. Første og andre år forskriften gjelder, skal det utøves 
et visst skjønn ved tildelingen for å motvirke uheldige utslag av tidlig ikrafttreden av 
tilskuddsordningen. 
 
Forslag 5 b: 
Regelverkets side 5: § 22 Overgangsregler. 
[…] tidligere gitte tilskudd. I perioden frem til 01. januar 2014 skal det utøves et visst skjønn 
ved tildelingen for å motvirke uheldige utslag av tidlig ikrafttreden av tilskuddordningen. 
 
Forslag 6 a: 
Regelverkets side 4: § 14 Kunngjøring og søknadsfrist. 
[…] media. Søknadsfristen er 01. september hvert år. Søknad […] 
 
Forslag 6 b: 
Regelverkets side 4: § 17 Tilskuddsbrev. 
Innen 01. desember i søknadsåret tilskrives mottakerne. […] 
 
Forslag 7: 
Høringsbrevets side 4: Klageadgang. 
Avsnittet strykes. 
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Vi er gjerne behjelpelige med utfyllende kommentarer og innspill. Ta i så fall kontakt med 
økonomi- og administrasjonssjef Martin Dalin. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
ZERO EMISSION RESOURCE ORGANISATION 
 
 
Einar Håndlykken      Martin Dalin 
Daglig leder       Økonomi- og administrasjonssjef 
 
 


