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Klima- og miljødirrektoratet  
Sveinung Rotevatn 
Kongens gate 20 
0180  Oslo 

Høringssvar LNU - endring av Forskrift om tilskudd 

til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige 

miljøstiftelser 

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) viser til høringsnotat og 

høringsbrev fra Klima- og miljødirrektoratet angående endring av forskrift for tilskudd til 

frivillige og allmennyttige miljøstiftelser. 

LNU er en paraplyorganisasjon for 97 norske barne- og ungdomsorganisasjoner, med til 

sammen rundt 450.000 medlemskap. Medlemsorganisasjonene er demokratiske og frivillige 

barne- og ungdomsorganisasjoner, og representerer et stort mangfold av aktiviteter og 

verdier. Når vi i dette svaret kommer med våre innspill så er det med bakgrunn i de felles 

interessene blant våre medlemsorganisasjoner.   

Innledende kommentar   

LNU er positive til at de omfattende endringene av beregningen for tilskudd som ble lagt 

frem i 2020 har blitt lagt til side i forslaget fra departementet. Tilskuddsordningene for de 

frivillige organisasjonene i Norge må være minst mulig byråkratisk og enkel å tolke. Vi er 

derfor glade for at store deler av den tidligere forskriften nå består, uten store endringer for 

de frivillige organisasjonene som får støtte gjennom ordningen.  

§ 2. Organisasjoner som kan motta støtte 

Det er viktig for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene som får støtte gjennom 

ordningen at kravet til antall medlemmer er mulig å oppnå. Under koronapandemien har 

antallet medlemmer i barneorganisasjoner falt dramatisk grunnet aktivitetsstans og 

smittevernsrestriksjoner som hindrer rekruteringsarenaer. I bokstav D kommer det frem at 

barne og ungdomsorganisasjonene må ha 3000 tellende medlemmer for å kvalifisere for 

støtte. Dette antallet mener vi er rimelig, men departementet bør vurdere å legge frem en 

midlertidig forskrift hvor det tas utgangspunkt i 2019 medlemstallet for grunnlagsåret 2020 

og 2021. Dette er i tråd med de endringene som er skjedd for nasjonal grunnstøtte for barne- 

og ungdomsorganisasjoner i 2020.  

§8. Beregning av tilskuddet til frivillige organisasjoner 

Departementets forslag til ny beregningsmodell for tilskudd fremstår godt. For de fleste av 

våre medlemsorganisasjoner har fylkessammenslåingene i Norge gjort at organisasjonene 

har endret strukturen sin. Det skal derfor ikke være store utfordringer for våre 

medlemsorganisasjoner å beregne tilskudd ut fra de nye fylkesstrukturene.  
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LNU støtter departementets avgjørelse om å videreføre skalaen som opprinnelig forskrift. 

Fylkesleddene i organisasjonene våre er ofte mer stabile enn lokallagene. Det vil derfor være 

med på å sikre stabile rammevilkår for organisasjonene med innstillingen i forskriftens §8 C.  
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