
Til landsstyret 22.11.2021
Fra økonomirådet

Økonomirådets vurdering av prosjektfondsøknaden «Ungdommens Miljøskute» til
landsmøtet 2022

Økonomirådet vil med dette komme med sin vurdering av sentralstyret sin søknad om å
bruke inntil 1 000 000 kroner av Natur og Ungdoms prosjektfond til prosjektet “Ungdommens
Miljøskute”. Vi tar ikke stilling til om prosjektet er strategisk riktig, men vurderer søknadens
kvalitet opp mot fondets retningslinjer, samt Natur og Ungdoms helhetlige økonomi.

Prosjektfondet er en del av Natur og Ungdoms egenkapital. Ifølge retningslinjene for fondet
kan det brukes til å finansiere prosjekter «som vil gi Natur og Ungdom et politisk eller
organisatorisk løft som vil gi resultater for miljøkampen i flere år framover». Økonomirådet
skal gi sin vurdering av aktuelle søknader før de behandles i landsstyret. Landsstyret vedtar
hvilke søknader som skal sendes til landsmøtet og landsmøtet vedtar endelige tildelinger.

Det er søkt om å bruke inntil 1 000 000 kroner av prosjektfondet, hvorav halvparten er
underskuddsdekning. Det betyr at 500 000 kroner så langt som mulig skal dekkes inn med
ekstern støtte. Prosjektfondet er i dag på rundt 2,5 millioner kroner. Hele egenkapitalen er på
rundt 9,5 millioner kroner. Det er viktig at store prosjekter som dette ses i sammenheng med
organisasjonens generelle økonomi og at man tenker helhetlig og langsiktig. Søknaden bør
vurderes mot forutsette og mulige uforutsette endringer i årene som kommer. Det bør
diskuteres hvilke konsekvenser en så betydelig bruk av egenkapitalen har for
organisasjonen.

Økonomirådet mener at prosjektet faller innenfor fondets formål. Søknaden er godt utformet
og det er en klar plan for budsjett og søknadsarbeid. Prosjektet kan komme til å gi
organisasjonen et landsdekkende løft med langvarige resultater, slik retningslinjene for
fondet krever. Pandemien har rammet organisasjonen hardt, og tiden framover kan være et
godt tidspunkt for å sette inn store ressurser på å skape ny aktivitet. Det er positivt at
lokallag og medlemmer involveres og ansvarliggjøres i prosjektet.

Vil vil samtidig trekke frem noen elementer som bør tas grundig med i vurderingen:

- Søknadsbeløpet er stort og vil gjøre et betydelig innhugg i prosjektfondet og
egenkapitalen. Det må derfor vurderes nøye hvorvidt og i hvor stor grad dette er riktig
prioritering av midlene sett opp mot hva organisasjonen får igjen for det på sikt.

- Størrelsen på prosjektet forutsetter et svært solid inntektsarbeid. Det kommende
halvåret bør det lages en mer utfyllende plan for inntektsarbeidet, som også tar
forbehold om eventuelle avslag. Vi vil belyse viktigheten av å legge inn en god
innsats i dette fra tidlig av, og å være grundige og kreative i søknadsarbeidet for å få
realisert planlagte inntekter og underskuddsdekning. Det må være et mål om at over
halvparten av prosjektfondmidlene dekkes inn.

- Økonomirådet vil også poengtere at et prosjekt av denne størrelsen krever mye
kapasitet hos tillitsvalgte og ansatte og krever god planlegging.



- Å planlegge for et så stort prosjekt krever en grundig risikovurdering og vil vil
anbefale at man venter med å inngå bindende økonomiske avtaler til man har sikret
finansiering som kan dekke disse. Det kommende halvåret bør det også lages en
risikovurderingsplan som tydeliggjør hvor langt man må ha kommet i inntektsarbeidet
for å kunne fortsette med prosjektet.


