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Miljøverndepartementet
OSLO 20.06.11

Høring - Forslag til nytt regelverk for tilskudd til frivillige
miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser
Vi viser til høringsbrev fra Miljøverndepartementet datert 28. mars 2011.
Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) representerer de femten største friluftslivsorganisasjonene
i Norge med til sammen ca 680.000 medlemskap. En av hovedoppgavene for FRIFO er å ivareta
allemannsretten og det enkle tradisjonelle (ikke-motoriserte) friluftslivets vilkår i Norge.
Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) har følgende kommentarer:
FRIFO mener det er prisverdig at departementet søker løsninger der tildeling av driftsstøtte gjøres
på et mer objektivt og forutsigbart grunnlag.
Vi ser ønsket og behovet for en politisk vektlegging ved tildeling, og gir vår tilslutning til at denne
vektleggingen ikke skal utgjøre mer enn 30% av de totale midlene.
FRIFO mener imidlertid at konsekvensene er forslaget ikke er forutsigbare nok, og at det er
tilnærmet umulig for organisasjonene å ha noen formening om forslaget vil styrke eller svekke
deres økonomi. Dette er en viktig svakhet ved forslaget.
Dagens ordning prioriterer organisasjoner som fremmer naturvern fremfor organisasjoner som
sammen med vern også fremmer bærekraftig bruk. En ny ordning må i større grad prioritere
friluftslivet. Som objektivt kriterium må det også vektlegges at disse organisasjonene utgjør en
vesentlig del av medlemmene som mottar støtte. Vi forventer derfor at disse organisasjonene nå vil
få en høyere politisk og økonomisk prioritet.
Forslaget sier at FRIFO skal videreføres med om lag samme beløp som tildelt i 2011. Tildeling til
FRIFO har over flere år vært under vekst i driftskostnader. Dette forslaget tar heller ikke hensyn til
at vi har fått to flere medlemsorganisasjoner og over 100.000 flere medlemmer siden mai 2010.
Bare veksten er større enn mange andre organisasjoner til sammen. FRIFO mener derfor det er
urimelig at ikke markert vekst i størrelse og aktivitet ikke skal gi seg utslag i en markert økning i
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Organisasjoner tilsluttet Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO): 4H Norge, Den Norske Turistforening, Forbundet
KYSTEN, Kristen Idrettskontakt, Norges Turmarsjforbund, Norges Jeger- og fiskerforbund, KFUK-KFUM speiderne,
Norges Klatreforbund, Norsk Orientering, Norges Padleforbund, Norges Røde Kors Hjelpekorps, Norges speiderforbund,
Norsk Kennel Klub, Skiforeningen, Syklistenes Landsforening.
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driftsstøtten. FRIFO er en nasjonal aktør med tilsvarende rolle som Idrettsforbundet har for sine
organisasjoner. Det er MD sitt ansvar å sørge for at friluftslivsaktivitet likestilles med
konkurranseaktiviteter, og vi ber departementet fremme dette på regjeringsnivå dersom
departementets budsjetter ikke gir rom for dette.
Vi merker oss også at enkelte organisasjoner beholdes eller tas inn på departementsnivå, mens
FRIFO flyttes ut til direktoratsnivå. Vi forutsetter at dette ikke er et signal om politisk
nedprioritering av organisasjonene som for fremtiden driftsøkonomisk skal forholde seg til
Direktoratet for naturforvaltning.
Vi vil også sette fokus på et behov for å endre på kravet om at landsmøter skal avholdes minst hvert
annet år. Norges Jeger og Fiskerforbund har en ordning med treårige landsmøteperioder og to årlige
representantskapsmøter (representantskapet utgjøres av de til enhver tid sittende fylkeslederne).
Dette bør sammen med årlige årsmøter i alle lokalforeninger og fylkeslag sikre mer enn tilstrekkelig
demokrati i organisasjonen. Poenget må være at demokrati er ivaretatt, og at man ikke bruker store
beløp på omlegging til årlige årsmøter.
Vi forstår av forslaget at klagemuligheter begrenses. Det virker urimelig å begrense
klagemuligheter, særlig ved en ordning ingen kan forutsi konsekvensene av. Adgang til å klage er
en del av det demokratiske systemet og bør sikres.

Kommentarer til forskriftene:
§2 e)c) Som nevnt har NJFF i dag landsmøte hvert 3. år. Dette er demokratisk besluttet, og vi
menerde bør få fortsette med dette. Demokratiet i organisasjonene opprettholdes her ved årsmøter
lokalt og regionalt.
§ 12 – Krav til søknaden punkt e) revisorerklæring på utfylt skjema utarbeidet av
Miljøverndepartementet kan med fordel utgå. Det må være tilstrekkelig at årsmelding og
årsregnskap med revisjonsberetning fremlegges. Der vil alle opplysninger ligge godkjent av styret,
årsmøte eller autorisert revisjonsfirma. En egen revisjonserklæring er fordyrende for søkeren og
fører til merarbeid i alle ledd.
§15 Søknadsfristen vil nå komme etter fremlegg av budsjettet i Stortinget. Dette gjør det
vanskeligere å ta hensyn til organisasjonenes behov ved tildelingen av midler. Derfor mener vi
fristen bør settes slik at man har mulighet til og bevilge midler etter behov.
Tildeling vil også nå komme to måneder inn i budsjettåret. Det er en svekkelse at organisasjonenes
budsjetter nå må fastsettes før kunnskapen om tildeling eller konsekvensene av omlegging av
ordningen foreligger.
§22 En overgang på 3 år kan bli for kort for organisasjoner som får store reduksjoner. Enkelte
organisasjoner vil sannsynligvis også oppleve at de over tre år skal trappes opp eller trappes ned til
et fremtidig støttenivå. Det er også av stor betydning at ikke bare inneværende års støttenivå, men
også fremtidig støttenivå kunngjøres for de organisasjoner som får en vesentlig endring. Det vil
være urimelig om departementet holder tilbake kunnskap som vil være av avgjørende betydning for
organisasjonenes evne til å planlegge og budsjettere for de nærmeste årene.
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