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Til Arne Ness 

 

Grunnet en inkurie fra meg ble ikke denne høringsuttalelsen ekspedert i går som planlagt. Kan 

du likevel ta den med inn blant de innsendte selv om jeg er halv dag for sent ute? På 

hjemmesiden står det at saken fremdeles er på høring, men jeg klarer ikke å legge den inn via 

portalen.  

 

Vennlig hilsen 

 

Heidi Sørensen 

xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Høringsuttalelse fra WWF-Norge: 

- Grunnstøtten til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige 

miljøstiftelser (Kap 1400 post 70) 
 

Grunnstøtten til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser (Kap 1400 post 70) 

er et viktig økonomisk bidrag til våre organisasjoner, særlig fordi det er en enkel og ubyråkratisk 

ordning som gir handlefrihet fordi midlene som tildeles er driftstøtte uten bindinger. 

 

Vi registrerer at regjeringen ønsker å forenkle ordningen og fjerne elementene av skjønn som 

ligger i dagens ordning. Forslaget som er sendt på høring oppfyller ingen av disse intensjonene. 

For stiftelser og paraplyorganisasjoner innebærer de foreslåtte endringer et større innslag av 

skjønn, og de fjerner sunne insentiver til å prioritere arbeid for vekst i egne 

støttespillere/faddere. I tillegg er det vanskelig å se det som en forenkling av ordningen splittes i 

to; et system for medlemsorganisasjoner og et system for stiftelser og paraplyorganisasjoner.  

 

Sund «konkurranse» forsvinner 

Forslaget innebærer at paraplyorganisasjoner og stiftelser skal få 23 prosent av midlene som 

bevilges over ka.p 1400, 70-posten, uavhengig av om nye stiftelser blir godkjent for ordningen. 

Dette innebærer en risiko for reduksjon i grunnstøtten. I tillegg skal midlene tildeles på bakgrunn 

gjennomsnittet for de siste 3 års støtte for stiftelser, og på bakgrunn av tildelingen i 2016 for 

paraplyer. Det innebærer at kriteriene for stiftelser og paraplyer forsvinner helt, og at midlene 

skal fordeles på historisk grunnlag. På denne måten fjernes incentivet dagens ordning har til å 

prioritere arbeid med å få inn private givere og støttespillere. Dette har vært et positivt incentiv 
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som har innebært en sunn «konkurranse» mellom våre organisasjoner, som med dette forslaget 

vil forsvinne.  

 

Både poenggivning for fadderordninger og for samfunnsnytte har vært incentiver de ikke-

medlemsbaserte organisasjonene har kunnet forholde seg til, og det har gitt noe å strekke seg 

etter. Disse insentivene vil, dersom man følger forslaget, forsvinne. Med dagens ordning har de 

medlemsbaserte organisasjonene likevel store fordeler, noe som etter vår oppfatning har en 

god intensjon og har gitt fornuftige fordelinger de siste årene. 

 

Samtidig stiller vi oss spørrende til hvor bærekraftig det er over tid å tildele grunnstøtte til på 

historisk grunnlag uavhengig av utvikling, innsats og resultater hos den enkelte stiftelse eller 

paraply. Systemet må med logisk nødvendighet innebære at en hver endring for stiftelser og 

paraplyer som ikke følger av at nye stiftelser eller paraplyer blir godkjent eller legges ned, må 

være basert på 100 prosent skjønn og ikke 30 prosent som i dag.  

 

Nye organisasjoner? 

Det er uklart hvordan man skal ta stilling til nye organisasjoner som dukker opp i den ene eller 

andre gruppen, hvordan slike organisasjoner skal vurderes og av hvem, og hvordan det vil 

påvirke fordelingen mellom de to ordningene. 

 

Det er enda mer uklart hvilket nivå en eventuell ny stiftelse eller paraplyorganisasjon skulle 

innplasseres på, ettersom alle vurderingskriterier foreslås fjernet. Man vil da måtte innplassere 

vilkårlig, eller hundre prosent skjønnsbasert. 

 

 

Strategisk tilpasning av organisasjonsform 

Vi merker oss at minimumsterskler for medlemsorganisasjoner er foreslått til 5000 medlemmer, 

eller 3000 for ungdomsorganisasjoner. Andre departementer har et vesentlig lavere krav, eller 

ikke slike krav i det hele tatt. De foreslåtte minimumstersklene virker høye. Vi frykter at 

medlemsorganisasjoner med lave medlemstall vil omregistrere seg som stiftelser. Det vil kunne 

føre til lavere utbetalinger til de som allerede er stiftelser og paraplyorganisasjoner.  

 

Vi har vanskelig for å se at disse endringene innebærer noen forbedring. Vi registrerer også at 

ordningen vil bli delegert til Miljødirektoratet, og at eventuelle klager vil behandles av 

departementet. Uavhenig av denne delegeringen forutsetter vi at praksisen med at tildelingene 

til de enkelte organisasjonene framgår av statsbudsjettproposisjonen til Klima- og 

miljødepartementet videreføres.     

 

 
 

Med vennlig hilsen 

Heidi Sørensen 
Team leader Marine and Terrestrial 



WWF-Norge 
Postboks 6784 St. Olavs plass 
0130 Oslo 

Mob: +47 959 63 927 
Tel: +47 22 03 65 00 
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