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Invitasjon til arbeid med høringsutkast - forskriftsendring
Norges kulturvernforbund viser til tilsendte invitasjon om å delta i utarbeidelse av et nytt høringsutkast
om endring av Forskrift om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser. Vi
takker departementet for å hensynta innspill fra tilskuddsmottakerne i august 2020, og legge om
prosessen etter dette. Vi ønsker herved å gi våre innspill til arbeidet med nytt høringsutkast.
Kulturvernforbundet er paraplyorganisasjonen for frivillige og landsdekkende kulturvernorganisasjoner.
Vi sender dette innspillet på vegne av oss selv og de av våre medlemsorganisasjoner som faller inn
under Klima- og miljødepartementets ansvarsområde: Fortidsminneforeningen, Norsk Kulturarv,
Forbundet KYSTEN, Norsk Forening for Fartøyvern, Norsk Fyrhistorisk Forening og Norges
Metallsøkerforening. I tillegg har vi Norske Parker som assosiert medlem. De mottar støtte fra
departementet over en annen tilskuddsordning.
Våre innspill til høringsutkastet er som følger:
2.1. § 1 Formål og virkeområde
Forslag:
«Formålet med tilskuddsordningen er å fremme et bredt folkelig engasjement for klima- og miljøsaker
på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.
Tilskuddsmidlene skal gi støtte til organisasjoner og stiftelser som sprer kunnskap og utfører
holdningsskapende arbeid innen klima- og miljøområdet».
Kommentar:
Departementet har innført kulturmiljø som begrep i den nye Kulturmiljømeldingen. Det bør også tas inn
her. Vi foreslår at alle fagområdene det gis tilskudd til omtales: «Det skal være bredt engasjement for
klima, miljø, friluftsliv og kulturmiljøsaker på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå».
2.2. § 3 Allmennyttig Klima- og miljøstiftelser som kan motta tilskudd
Vi støtter forslaget om at begrepet allmennyttig tas ut. Øvrige kommentarer er uthevet under de ulike
punktene under.

c) eventuelle overskudd tilbakeføres til organisasjonens formål. (ny). Kommentar: Denne tenker vi ikke
passer inn her, men heller spesifiseres som et krav til tilskuddsmottakere.
e) Som er registrert i Frivillighetsregisteret. (ny) Fint at denne er tatt inn.
g) som avgir eget årsregnskap og årsberetning i samsvar med bestemmelsene i regnskapsloven.
Regnskapsåret skal følge kalenderåret. Budsjett og regnskap fra tilskuddsmottaker skal kunne
sammenlignes på samme nivå (ny setning). Kommentar: siste setning bør tas ut eller endres. Vi mener
at budsjett ikke skal være et kriterium, da tilskuddet skal være betingelsesløst. Sånn som det har
vært, med objektive kriterier har vært bra. Rapportering skal være årsmelding og regnskap.
Øvrig kommentar:
Synkronisering med mva-regelverket er positivt - altså at økonomisk aktivitet defineres på samme måte i
de to forskriftene.
2.3. § 7 Beregning av tilskuddet til frivillige organisasjoner
«Kriteriene for tilskuddsberegning til de frivillige organisasjonene foreslås i hovedsak videreført, men
det må justeres for endringene pga. regionreformen».
Kommentar:
a) Kulturvernforbundet støtter at kriteriene videreføres, med unntak av grensen på 5000. Vi ønsker at
grensen på 5000 medlemmer tas bort.
Det står heller ikke noe om paraplyorganisasjoner. Betyr det at vi fortsatt skal ha egen delordning (23
prosent)? Det bør være en bedre definisjon av hva en sammenslutning av organisasjoner er, og hvem
som kommer inn der. Ett forslag kan være at et visst antall av medlemmene er registrert i
Frivillighetsregisteret for å bli definert som paraplyorganisasjon.
b) Gjelder denne selvstendige organisasjoner, eller også de som har avdelinger eller prosjekter rettet
mot barn / unge? Ett forslag kan være å heller / også gi poeng til medlemmer under 26 år.
Vi støtter forslaget om å øke engasjement hos barn og unge, men påpeker samtidig at det også er andre
målgrupper som er viktige. Vi vet for eksempel at det er mange godt voksne medlemmer i
kulturvernorganisasjonene, og at disse møteplassene og aktivitetene er svært viktige for dem sett i
forhold til folkehelse. Det har sett veldig tydelig i denne perioden med nedstenging.
e) Dette kravet fremstår som unødvendig byråkratisk. Alle våre organisasjoner er landsdekkende, uten
at de nødvendigvis har lokallag over alt.
Øvrig kommentar:
Vi kommenterer også, som sist, at vi ønsker å se beregningene. Det er vanskelig å uttale seg om
forslaget uten å se konsekvensene. Dette gjelder flere av punktene om beregning av tilskudd. Forskriften
bør være forståelig og åpen, og tilskuddene langsiktige. Poengsystemet slik det er foreslått kan medføre
at noen organisasjoner kan få redusert tilskudd dersom andre er «flinke» og får høy poengsum. Dette
gjør ordningen mindre forutsigbar, og det ønsker vi å unngå. Vi forslår at denne delen av forskriften
evalueres i løpet av et par år.
Vi viser også til Frivillighetsmeldingen, som understreker at frivilligheten ikke skal være politisk styrt.
Med kravene som her skisseres ønsker departementet å styre oss inn i en viss struktur og
organisasjonsform, som ikke passer for alle. For eksempel så når ikke Norsk Fyrhistorisk Forening kravet

om 5000 personmedlemmer fordi de har en annen organisasjonsmodell. Medlemskap er knyttet til
foreninger og andre aktører på hver enkelt fyrstasjon, altså deres 90 medlemsfyr. Per i dag er Norsk
Fyrhistorisk Forening og Norges Metallsøkerforening de eneste kulturvernorganisasjonene som ikke
mottar driftsstøtte fra KLD.
Vi viser også til tidligere innspill fra Norsk Forening for Fartøyvern, som ønsker at forskriften blir tilpasset
slik at de også kommer innunder denne. De mottar i dag støtte over Riksantikvarens budsjett. Vi støtter
deres vurdering om at de bør inn på samme ordning som de andre kulturvernorganisasjonene. En
løsning å bli vurdert for tilskudd uten å ha tellende medlemmer, er å se foreningen på samme måte som
en paraplyorganisasjon. Vi påpeker samtidig at dersom nye områder, eller organisasjoner, skal inn på
ordningen, er det en forutsetting at potten utvides tilsvarende.
2.4. Ny paragraf – Generelle vilkår
Kommentar:
Denne paragrafen kan med fordel gjøres noe tydeligere.
Kravet om at overskudd tilbakeføres virksomheten kan evt flyttes med hit.
Vi foreslår også å bytte ordet arbeid med aktivitet.
2.5. Ny paragraf - organisasjoner som har økonomisk virksomhet
Kommentar:
OK.
2.6. Ny paragraf - Bortfall av tilskudd og andre reaksjonsformer
Kommentar:
Vi påpeker her at det skal være generelle betingelser om hva organisasjonene jobber med, og ikke
konkrete betingelser knyttet til tilbudet, kun årsmelding og regnskap.
3. Gjennomføring
«Forskriftsendringen skal gjelde fra og med 2022. Det innebærer at det nye regelverket må være klart i
god tid før søknadsfristen for 2022, som planlegges til 1. juli».
Kommentar:
Vi foreslå at fristen legges litt før, for eksempel 15. juni.

Vi håper ellers vi kan få se og kommentere beregningene før departementet ferdigstiller forslaget, og
regner med at det til slutt blir en ordinær slutthøring om forskriftsendringen.
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