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Høring - Grunnstøtte til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige 
miljøstiftelser (Kap 1400 post 70) 
Norges Miljøvernforbund (NMF) viser til høring om Grunnstøtte til frivillige miljøorganisasjoner og 

allmennyttige miljøstiftelser (Kap 1400 post 70), som har høringsfrist 30.05.2016. 

Høringsdokumentene er lagret digitalt her:  
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/grunnstotte-til-frivillige-miljoorganisasjoner-og-allmennyttige-miljostiftelser-kap-1400-post-70---horing/id2482888/ 
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Det bør ikke være krav til å være registrert i frivillighetsregisteret 
I høringens § 2C foreslås å sette inn krav om at støttemottaker må være registrert i 

Frivillighetsregisteret. 

 

NMF er motstandere av at man må være registrert i Frivillighetsregisteret for å være støtteberettiget. 

NMF mener at departementet ikke i tilstrekkelig grad har klarlagt bakgrunnen for at man skal være 

påtvunget registrering i Frivillighetsregisteret for å være støtteberettiget.  

 

Brønnøysundregistrene opplyser om følgende på sine nettsider;  

“Ingen organisasjoner har registreringsplikt i Frivillighetsregisteret, men alle organisasjoner som fyller 

vilkårene har rett til å registrere seg.” 

https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrering-i-frivillighetsregisteret/ 

Klima- og miljødepartementet forsøker nå med sterke økonomiske incentiver å påtvinge samt å 

byråkratisere organisasjoner som ønsker statsstøtte til å melde seg inn i Frivillighetsregisteret. NMF 

er en frivillig miljøvernorganisasjon som fortrinnsvis ønsker å bruke mest mulig tid på aktivt 

miljøvernarbeid, og minst mulig tid på byråkratisk arbeid som å registrere seg i ulike registre.  

 
 

Det nye regelverket virker ikke å tilrettelegge for støtte til mindre 

frivillige organisasjoner som er under oppbygging. 
I høringens § 2D foreslås følgende krav for å være støtteberettiget; 

“som har et register over, minst 5000 medlemmer (3000 for barne- og ungdomsorganisasjoner), som 

oppfyller kravene i § 10.” 

 

Det kan virke som at støtteordningen er foreslått slik at den skal være skreddersydd for store 

miljøvernorganisasjoner, mens terskelen blir satt så høyt at det oppstår en barrierevirkning mot nye 

og mellomstore miljøvernorganisasjoner. Det nye regelverket vil favorisere store etablerte 

miljøvernorganisasjoner. Det nye regelverket vil ikke gi støtte til mindre frivillige organisasjoner som 

er under oppbygging. Dette virker å slå meget urimelig ut for NMF. Per dags dato, 30.05.2016 har 

NMF 1777 registrerte medlemmer. Det sier seg selv at det vil være tilnærmet umulig for NMF å få 

nok medlemmer til å tilfredsstille de foreslåtte minimumskravene for å oppnå støtte. 

 

Til tross for at NMF “bare” har 1777 registrerte medlemmer, så spiller vår organisasjon likevel en 

viktig rolle i den norske miljødebatten. NMF våger å røre i saker som andre større 

miljøvernorganisasjoner holder seg unna. NMF fyller derfor en nisje i den norske miljødebatten. 

Noen eksempler på hvordan NMF skiller seg fra andre miljøvernorganisasjoner er gjengitt nedenfor:  

• NMF er en av svært få miljøvernorganisasjoner i Norge som har hovedkontor utenfor det 

sentrale østlandsområdet. Dersom alle miljøvernorganisasjonene ble ledet av personer fra 

Østlandet, så kan dette føre til tomrom i den norske miljødebatten. Personer med lik 

bakgrunn og tilhørighet fra Østlandet, har en tendens til å tenke likt, og ha fokus på de 

samme østlandsbaserte miljøproblemene. NMF er en organisasjon som har stor fokus på 

forurensing langs kysten, derfor er også mange av våre medlemmer bosatt i mindre 

befolkningstette områder langs kysten i fylkene fra Rogaland til Finnmark. NMF har en kyst- 

og distriktbasert stemme som kanskje ikke i tilstrekkelig grad ville ha blitt hørt dersom 

samtlige miljøvernorganisasjoner hadde hatt sitt hovedkontor på Østlandet. Klima- og 

miljødepartementet bør legge til rette for at miljøvernorganisasjoner med hovedkontor 

utenfor Østlandet også i fremtiden skal ha livets rett. 



 

 

• Innen for eksempel oppdrett er flere av de andre store miljøvernorganisasjonene hemmet 

ved at de er økonomiske sponset av ulike aktører innen oppdrettsnæringen. Det virker som 

at enkelte andre miljøvernorganisasjoner kun i liten grad våger å sette miljøkrav mot sine 

økonomiske sponsorer innen oppdrettsnæringen. Lakselus, utslipp av kjemikalier, lusemidler, 

rømming av oppdrettsfisk, genetisk forurensing av de unike villaksstammene og enorme 

kloakkutslipp er bare noen av miljøproblemene som norsk oppdrettsnæring fører med seg. 

Det er viktig at Norge også i fremtiden har en kystbasert miljøvernorganisasjon som har fokus 

på forurensning langs kysten. 

• NMF er den miljøvernorganisasjonen i Norge som har hatt størst fokus på kulturminnevern 

og bevaring av gamle bygninger gjennom bruk. I formålsparagrafen står det at 

organisasjonen skal drive med miljøvern, kulturvern og bygningsvern, ungdomsarbeid og 

urbefolkning. Bygningsvernbiten har resultert i at forbundet eier og holder hus i eldre 

bevaringsverdige hus. Miljøvernforbundet arbeider aktivt med kulturminnevern. Dette gjør vi 

først og fremst ved at vi restaurerer og holder til i bygg som er fredet eller 

bevaringsverdige, -bygg som er i bruk blir også tatt vare på. I Bergen har vi 10 

verneverdige/fredede bygg som vi ivaretar. Lokalene våre som Seletun, Ludeboden, 

Monclairhuset og Miljøhuset i Tromsø er alle steder med verneverdige bygg som er 

restaurert og tilpasset den moderne tid. Byggene fungerer både som visningssteder for 

miljøvennlige bygg i tillegg til at Miljøvernforbundet driver aktivt miljøarbeid i dem. NMF 

driver også Europas mest miljøvennlige hotell like utenfor Bergen. Seletun består av en rekke 

bygninger som er restaurert og tatt i bruk. Besøk gjerne våre hjemmesider for en mer 

utfyllende beskrivelse. http://www.nmf.no/underside.aspx?pageId=297 

• NMF er den miljøvernorganisasjonen i Norge som har hatt størst fokus på at alle offentlige 

anskaffelser skal være miljøvennlige anskaffelser. Miljøkravene i lov om offentlige 

anskaffelser er fastsatt blant annet i Lov om offentlige anskaffelser § 6, samt forskrift om 

offentlige anskaffelser § 3-1(8). NMF har etter hvert opparbeidet seg stor kompetanse innen 

miljøvennlige offentlige anskaffelser. Innen lov om offentlige anskaffelser har NMF bidratt 

med flere høringsforslag, veiledning av offentlige saksbehandlere og private tilbydere. Som 

eneste miljøvernorganisasjon i Norge, har NMF hatt fokus på å klage inn miljøfiendtlige 

ulovlige direkte anskaffelser til KOFA. I følge en artikkel som ble publisert i Kommunal 

Rapport var det NMF som var ansvarlig for å avdekke, og klage inn hele 71,5 % av alle 

kommunene som i 2013 ble felt i KOFA for miljøfiendtlige ulovlige direkte anskaffelser:  

http://kommunal-rapport.no/2014/01/overtredelsesgebyr-fra-kofa-2013 

 

 

 

 

Økonomisk fordeling bør gå på antall medlemmer, ikke antall 

regionlag, fylkeslag og lokallag 
NMF mener det er feil dersom Klima- og miljødepartementet fordeler støtten etter antallet 

regionlag, fylkeslag og lokallag. Våre medlemmer bor spredt rundt omkring i Norge, og det er ikke så 

lett å etablere noe lokallag når det i snitt er litt mer enn 4 medlemmer i hver enkelt kommune. Selv 

om 1 av disse medlemmene har lyst til å danne lokallag, så er det ikke sikkert at vedkommende får 

med seg de øvrige medlemmene i samme kommune til å gjøre dette. I enkelte deler av landet har 

NMF høyere konsentrasjon av medlemmer enn i andre deler av landet. NMF er en saksorientert 

organisasjon, der våre aktive medlemmer i stor grad er spesialiserte innen sine egne kompetanse- og 

interesseområder. Mange av våre medlemmer melder seg inn i NMF nettopp fordi at de ønsker 

bistand fra NMF sine tillitsvalgte i en spesiell sak. Klima- og miljødepartementet bør ta hensyn til at 

det ikke er alle som ønsker å stå frem som aktive miljøvernere. Dessverre er det også slik at enkelte 



 

 

arbeidsgivere (f.eks. fiskeoppdrettere) har en viss frykt for å ha aktive miljøvernere ansatt i 

organisasjonen. En del av medlemmene til NMF støtter oss med informasjon og i sak, men de ønsker 

ikke nødvendigvis å stå frem som tillitsvalgte for et lokallag. For de aller fleste er det også slik at de er 

støttemedlemmer, eller saksorientert medlemmer av NMF, men de ønsker ikke nødvendigvis å påta 

seg noe tillitsverv. 

 

NMF har en del nærmiljøgrupper rundt omkring. Disse nærmiljøgruppene kjemper veldig ofte for en 

spesiell “kjernesak”, f.eks. at de ønsker å beholde en fjordarm fri for oppdrett, eller at de ønsker å 

beholde en fjelltopp fremfor at denne skal omgjøres til et masseuttak. Etter at denne ene 

“kjernesaken” er endelig avgjort, pleier aktiviteten i nærmiljøgruppene ofte å reduseres. 

 

NMF mener primært at fordeling av økonomiske midler bør fordeles etter antall medlemmer, der 

hvert nye medlem tilfører organisasjonen X kroner. Dersom en organisasjon har 1.777 medlemmer, 

bør denne organisasjonen få tildelt 1.777 * X kroner i støtte. En organisasjon som har 10.000 

medlemmer, bør få tildelt 10.000 * X kroner i støtte. Ett medlem i NMF bør verdsettes like mye som 

ett medlem i en større miljøvernorganisasjon. 

 

Hva skal til for at NMF i fremtiden får tilskudd? 
NMF registrerer at det i Klima- og miljødepartementet sitt høringsbrev står opplyst følgende under 

overskriften “Administrative og økonomiske konsekvenser”; 

“Medlemsorganisasjoner som ikke tilfredsstiller minimumskravet for antall medlemmer flyttes til en 

annen post på budsjettet og beholder sitt tilskudd.” 

• De siste 2 årene har NMF ikke mottatt økonomisk støtte fra Klima- og miljødepartementet. 

Til tross for at Klima- og miljødepartementet de siste årene har unnlatt å gi økonomisk støtte 

til NMF, så håper vi at Dere i fremtiden vil sørge for at NMF får tildelt en rettferdig andel av 

den økonomiske støtten. Hvert enkelt medlem av NMF bør resultere i like mye støtte som 

andre forbund med større medlemsmasse får for hvert enkelt av sine medlemmer. Kort sagt 

bør verdien per medlem være like stor, enten man tilhører en stor, mellomstor eller liten 

organisasjon. 

 

 

 

 

Miljøvennlig hilsen, 

 
Kurt Oddekalv  

Leder NMF  

  


