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1 Innledning 
 

Forsvarsdepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift av 2. mars 

2020 om tilskudd til frivillig aktivitet på forsvars- og sikkerhetsområdet. 

Forsvarsdepartementet forvalter i dag fire tilskuddsordninger for frivillig aktivitet på 

forsvars- og sikkerhetsområdet: 

 

 Tilskuddsordning for frivillige organisasjoner 

 Tilskuddsordning for veteranorganisasjoner og veteranprosjekter 

 Tilskuddsordning for historie- og minnekulturprosjekter relatert til andre 

verdenskrig 

 Tilskuddsordning for kommunikasjonsprosjekter 

 

Tilskuddsordningene er regulert i forskrift av 2. mars 2020 om tilskudd til frivillig 

aktivitet på forsvars- og sikkerhetsområdet. 

 

Forskriftsfestingen av tilskuddsordningene hadde bakgrunn i en generell 

gjennomgang av om statlige tilskuddsordninger er i samsvar med kravene 

forvaltningsloven og økonomiregelverket stiller til utformingen og forvaltningen av 

tilskudd. Departementet vurderer at dagens forskrift i det store fungerer etter 

hensikten, men mener likevel det er behov for å gjøre enkelte endringer. De foreslåtte 

endringene er ment å forenkle forvaltningen av ordningen, samt gjøre forskriften mer 

tilgjengelig for tilskuddsmottakere og ytterligere kodifisere dagens praksis. Det er lagt 

opp til enkelte materielle endringer, men hovedsakelig er det nødvendige justeringer 

og presiseringer i de enkelte bestemmelser for å forenkle forvaltningen til nytte for 

både tilskuddsmottakeren og tilskuddsforvalteren. Den største materielle endringen er 

at tilskuddsordningen for kommunikasjonsprosjekter foreslås terminert. Midlene i 

tilknytning til ordningen vil i tilfellet kunne overføres til tilskuddsordningen for 

frivillige organisasjoner.  
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2 Om tilskuddsordningene  
 

Forsvarsdepartementets tilskuddsordninger er et resultat av et ønske om å støtte ulike 

former for frivillig aktivitet knyttet til Forsvaret og norsk forsvars- og 

sikkerhetspolitikk. Departementet forvalter i dag fire etablerte tilskuddsordninger, og 

Forsvaret er tilskuddsforvalter for én av ordningene. I 2020 utbetalte 

Forsvarsdepartementet til sammen ca. 83 mill. kroner i tilskudd over de fire 

tilskuddsordningene.  

 

Forskriftens kapittel 1 (Virkeområde) har bestemmelser som angir 

tilskuddsordningenes formål og definisjoner av sentrale begreper. Departementet har 

valgt å skille ut de enkelte tilskuddsordningenes formål i en egen bestemmelse, og 

formålene er dermed angitt i formålsbestemmelsen i § 1. De enkelte 

tilskuddsordningene må tolkes i lys av de aktuelle formålsbestemmelsene angitt i § 1. 

Kapittel 2-5 inneholder særskilte bestemmelser for de forskjellige 

tilskuddsordningene, herunder inngangsvilkår, vurderingskriterier for tilskudd og 

søknads- og rapporteringsfrister. Kapittel 6 (Saksbehandling) fastsetter særskilte krav 

til saksbehandling av søknader om tilskudd, herunder hvilke krav som gjelder for 

søknader, søkers opplysningsplikt og utbetalingen av tilskudd. Kapittel 7 omhandler 

felles rapporteringskrav for alle tilskudd og regulerer tilskuddsmottakerens plikter ved 

ubenyttede tilskuddsmidler. Kapittel 8 har regler om tilsyn og reaksjonsformer. 

Forskriftens ikrafttredelse og overgangsregler er regulert i kapittel 9. 

 

Tilskuddsordning for frivillige organisasjoner tildeler støtte til frivillige 

organisasjoner og prosjekter som støtter opp under Forsvarets mål og prioriteringer, 

stimulerer til økt kunnskap om og forståelse for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, 

samt bidrar til en opplyst forsvarsdebatt. Ordningen omfatter både drifts- og 

prosjektstøtte. I 2020 ble det utbetalt ca. 60 mill. kroner over ordningen.  

 

Tilskuddsordning for veteranorganisasjoner og veteranprosjekter tildeler støtte til 

frivillige organisasjoner som driver aktivitet for og ivaretakelse av veteraner fra 

internasjonale operasjoner. Ordningen forvaltes av Forsvaret og skal også bidra til å 

fremme kunnskap om og engasjement for denne gruppen veteraner. Midlene som 
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tildeles under denne ordningen benyttes både til drift av veteranorganisasjonene og til 

å skape ulike typer aktiviteter og tilbud til veteraner over hele Norge. Ordningen 

omfatter både drifts- og prosjektstøtte. I 2020 ble det utbetalt ca. 23 mill. kroner over 

ordningen.  

 

Tilskuddsordning for historie- og minnekulturprosjekter relatert til andre verdenskrig 

støtter prosjekter som kan gi anerkjennelse til krigsveteraner og andre som ble berørt 

av krigen. Videre skal støtte kunne gis til tiltak som kan bidra til å spre kunnskap om 

andre verdenskrig. Ordningen er ment som et lavterskeltilbud for mindre prosjekter 

som har behov for delfinansiering av sine prosjekter. Det gis ikke støtte til drift av 

organisasjoner gjennom denne ordningen. I 2020 ble det utbetalt ca. 2,5 mill. kroner 

over ordningen.  

 

Tilskuddsordning for kommunikasjonsprosjekter tildeler støtte til 

kommunikasjonsprosjekter som stimulerer til økt kunnskap om og forståelse for norsk 

sikkerhets- og forsvarspolitikk, og at samfunnet bidrar til og støtter opp under 

Forsvarets mål og prioriteringer. Tilskuddsordningens målgruppe har vært større 

kommunikasjonsprosjekter med betydelig informasjonseffekt fra ikke-offentlige 

initiativtakere. Utbetalinger har derfor kun skjedd i de tilfeller hvor det har vært 

aktuelle prosjekter. Tidligere år har det vært avsatt inntil 2 mill. kroner til ordningen. 

De siste årene har det ikke vært mottatt søknader over ordningen.  

 

3 Gjennomgang av de paragrafene som blir endret  

3.1  Endringer i § 1 Formålene 
 
Gjeldende rett 
I § 1 bokstav b heter det at formålet med å gi tilskudd til veteranorganisasjoner og 

veteranprosjekter i kapittel 2 er å stimulere til økt aktivitet for og ivaretakelse av de 

som har tjenestegjort for Forsvaret i internasjonale operasjoner, og til aktivitet som 

fremmer kunnskap om og engasjement for denne gruppen. Gjennom bestemmelsene 

om hvem som kan tildeles tilskudd, er det oppstilt som vilkår at formålet med 

tilskuddsordningen oppfylles.  
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For innvilgelse av tilskudd etter kapitel 3 innebærer det at organisasjoner og 

prosjekter både må stimulere til økt aktivitet for og ivaretakelse av de som har 

tjenestegjort for Forsvaret i internasjonale operasjoner, og til aktivitet som fremmer 

kunnskap om og engasjement for denne gruppen.  

 

Formålsbestemmelsene gir ingen direkte rettigheter eller plikter for tilskuddsforvalter 

eller tilskuddsmottaker, men er et vilkår for om tilskudd kan innvilges. 

 
Departementets vurdering 
Departementet foreslår at det presiseres i ordlyden i § 1 bokstav b at 

tilskuddsordningen i kapittel 3 har to formål, og at det er tilstrekkelig at søker 

oppfyller ett av de nevnte formålene.  

 

Det er tilstrekkelig for å motta tilskudd at organisasjonen eller prosjektet stimulerer til 

enten økt aktivitet som fremmer kunnskap og engasjement eller til aktivitet for og 

ivaretakelse av de som har gjort tjeneste for Forsvaret i internasjonale operasjoner. 

Forvaltningen har både før og etter forskriftsfestingen ansett dette for å være 

alternative og likeverdige formål under sin praktisering av tilskuddsordningen.  

Endringen er således en presisering av gjeldende tildelingspraksis.   

 

Departementets forslag 
 
§ 1 bokstav b skal lyde 
«Veteranorganisasjoner og veteranprosjekter i kapittel 3 er å stimulere til økt aktivitet 

for og ivaretakelse av de som har tjenestegjort for Forsvaret i internasjonale 

operasjoner, eller til aktivitet som fremmer kunnskap om og engasjement for denne 

gruppen.» 

 

I tillegg, og som en konsekvens av terminering av tilskuddsordningen for 

kommunikasjonsprosjekter, foreslår departementet å fjerne § 1 bokstav d.   
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3.2 Endringer i §§ 3 og 6 Hvem og hva det kan tildeles tilskudd til  
 
Gjeldende rett 

I forskriften kapittel 2 reguleres tilskudd til frivillige organisasjoner som er registrert i 

frivillighetsregisteret og i kapittel 3 reguleres tilskudd til veteranorganisasjoner og 

veteranprosjekter. Frivillige organisasjoner kan gjennom ordningene tildeles både 

drifts- og prosjektstøtte. Etter gjeldende rett er det krav om at organisasjonene må ha 

tilfredsstillende økonomikontroll for å få tildelt driftsstøtte, jf. § 3 andre ledd bokstav 

d og § 6 andre ledd bokstav d. Det samme kravet stilles ikke for hvorvidt en søker kan 

tildeles prosjektstøtte jf. § 3 fjerde ledd, og § 6 fjerde ledd.  

 

Departementets vurdering 

Forsvarsdepartementet mener at det også ved tildeling av prosjektstøtte må gjelde et 

krav om tilfredsstillende økonomikontroll. At en søker har god økonomikontroll vil 

også være relevant for å kunne vurdere hvorvidt prosjekter lar seg gjennomføre. 

Videre er det kun frivillige organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret 

som kan søke jf. § 3 første ledd og § 6 første ledd. Det er derfor departementets 

vurdering at det bør være rimelig å kreve at søkere må ha god økonomikontroll også 

ved tildeling av prosjektstøtte. Departementet foreslår derfor at det inntas et krav om 

tilfredsstillende økonomikontroll også for tildeling av prosjektstøtte. Tilsvarende 

endring foreslås også i § 6 fjerde ledd om prosjektstøtte til veteranprosjekter.  

 

Departementets forslag  

 

§ 3 fjerde ledd skal lyde:  

«Prosjektstøtte kan tildeles en søker som har tilfredsstillende økonomikontroll og kan 

dokumentere at prosjektet» 

 

§ 6 fjerde ledd skal lyde:  

«Prosjektstøtte kan tildeles en søker som har tilfredsstillende økonomikontroll og kan 

dokumentere at prosjektet» 
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3.3 Endringer i § 4 Hvordan søknaden blir vurdert 
 
Gjeldende rett 

I forskriften § 4 andre ledd bokstav c fremgår det at det ved vurdering av om 

prosjektstøtte skal tildeles blant annet skal vektlegges om prosjektet har betydelig 

informasjonseffekt og gir økt kunnskap om og forståelse for Forsvaret.  

 

Departementets vurdering 

Departementets vurdering er at kriteriet om at prosjektet «bidrar til økt kunnskap om 

og forståelse for Forsvaret» i § 1 bokstav a, er for snever i forhold til hva som er ment 

å være formålet med tilskuddsordningen. Det har ikke vært meningen at tilskuddet 

kun skal gå til prosjekter som gir økt kunnskap og forståelse for Forsvaret spesielt, 

men også til prosjekter som gir økt kunnskap om sikkerhets- og forsvarspolitikk 

generelt.  

 

Prosjekter som gir økt kunnskap om sikkerhetspolitiske avveininger eller om 

Forsvaret som organisasjon og dets rolle, er eksempler på prosjekter som kan 

omfattes.   

 

Departements forslag  

 

I § 4 andre ledd bokstav c skal lyde:  

 

«Har betydelig informasjonseffekt og gir økt kunnskap om og forståelse for norsk 

sikkerhets- og forsvarspolitikk.» 

3.4 Endringer i §§ 5 og 9 Søknads- og rapporteringsfrist  
 
Gjeldende rett  
I §§ 5 og 9 heter det at søknader skal være sendt senest innen 1. juni året før 

tildelingsåret. Bestemmelsen åpner ikke for unntak og følgelig kan ikke departementet 

behandle søknader som er kommet inn for sent. Søkere som opplever forhold utenfor 

sin kontroll og som de med rimelighet ikke kunne overvinne følgene av, kan dermed 

miste sin muligheten til å søke om tilskudd.  
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Departements vurdering  

Departementet foreslår at det tilføyes et nytt ledd om force majeure. Eksempler på 

forhold som kan regnes for å være utenfor søkers kontroll, kan være plutselig sykdom, 

skader, død, brann, naturkatastrofer og liknende. Departementet foreslår at det i slike 

tilfelle skal gjelde et unntak fra søknadsfristen. Der force majeure er årsaken til at 

fristen ikke er overholdt, foreslår departementet at søkere gis rett til å få behandlet 

søknader som er fremsendt også etter fristen. Den utvidete søknadsfristen gjelder kun 

så lenge den uforutsette hindringen gjør seg gjeldende og så lenge søkeren ikke med 

rimelighet kan overvinne den.  

 

Bakgrunnen for at force majeure regelen kun foreslås innført for tilskudd etter kapittel 

2 og 3, er at søknader om tilskudd etter kapittel 4 allerede har to søknadsfrister årlig, 

samt at det i § 12 åpnes for at man i særlige tilfeller kan behandle søknader som 

sendes inn etter fristen. Søknader om tilskudd til historie- og minnekulturprosjekter 

relatert til andre verdenskrig, behandles fortløpende gjennom året og flere av 

prosjektene det søkes om tilskudd til er basert på oppdukkende ideer med relativt lav 

kostnadsramme og kort tidshorisont. Det vil derfor alltid gjøres en vurdering om det 

er særlige grunner til å innvilge støtte selv om søknadsfristen er oversittet.  

 

Departementets forslag 

 

§ 5 tredje ledd, skal lyde:  

 

«I tilfeller der søkeren forhindres fra å overholde fristene grunnet forhold utenfor 

søkerens kontroll som søkeren ikke med rimelighet kunne ventes å ha overvunnet 

følgene av, kan tilskuddsforvalteren behandle søknader som er sendt inn etter fristen.»  

 

§ 9 tredje ledd skal lyde:  

 

«I tilfeller der søkeren forhindres fra å overholde fristene grunnet forhold utenfor 

søkerens kontroll som søkeren ikke med rimelighet kunne ventes å ha overvunnet 

følgende av, kan tilskuddsforvalteren behandle søknader som er sendt inn etter 

fristen.»  
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3.5 Endringer i § 8 Støtte til anerkjennende prosjekter 
 

Gjeldende rett 

Ved etablering av forskriften ble det i høringsnotatet spesifisert at § 8 skulle omfatte 

prosjektstøtte for mindre prosjekter i Norge med behov for delfinansiering. Tilskudd 

under denne bestemmelsen vil typisk være et lavterskeltilbud for mindre prosjekter, 

og bestemmelsen åpner derfor for søknader fra andre aktører enn kun frivillige 

organisasjoner.  

 

Departementets vurderinger  

Departementet foreslår å endre navnet på tilskuddsordningen i § 8 fra «støtte til 

anerkjennende prosjekter» til «støtte til anerkjennende minneprosjekter». 

Departementet foreslår videre at det i første ledd gis eksempler på prosjekter som kan 

få støtte etter ordningen.  Eksempel på prosjekter som omfattes er opprettelse av 

minnesteder, bautaer, plaketter eller lignende.  

 

Bakgrunnen for presiseringene er at man siden forskriftens ikrafttredelse har sett at 

paragrafens virkeområde tolkes svært vidt. Dette har medført at Forsvaret har mottatt 

noen søknader til prosjekter som faller utenfor det som var ment å være omfattet av 

denne tilskuddsordningen. Den foreslåtte endringen er ment å tydeliggjøre hvilke 

prosjekter som kan få tilskudd etter ordningen.   

 

Departementets forslag 

§ 8 skal lyde:  

 

«§ 8. Støtte til anerkjennende minneprosjekter 

 

Forsvaret kan tildele prosjektstøtte til organisasjoner, foretak, enkeltpersoner og i 

særlige tilfeller til andre aktører, for mindre prosjekter i Norge som bidrar til 

anerkjennelse av norsk militær innsats i internasjonale operasjoner gjennom 

opprettelse av bautaer, minnesteiner, plaketter eller lignende. 
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Slik prosjektstøtte kan tildeles til en søker som kan dokumentere at prosjektet har 

god budsjettbalanse, har andre inntektskilder og inkluderer frivillig egeninnsats.  

 

Unntakene i § 6 fjerde ledd bokstav a–c gjelder tilsvarende.»  

 

3.6 Delegert forvaltning av Kapittel 4 Tilskudd til historie og 
minnekulturprosjekter relatert til andre verdenskrig  

 
Tilskuddsordningen til historie- og minnekulturprosjekter etter Kapittel 4 har et svært 

høyt antall søkere, sett i forhold til den totale tilskuddspotten. I 2019 ble det fordelt 

ca. 2 mill. kroner til totalt 33 prosjekter relatert til andre verdenskrig over ordningen. 

Antallet søkere over ordningen er stadig økende. Målet med ordningen er å støtte opp 

under et bredt antall prosjekter og initiativ, men ordningen er ikke ment å 

fullfinansiere enkeltprosjekter.  

 

Engasjementet og interessen for andre verdenskrig er sterk i befolkningen. 

Tilskuddsmidlene bidrar til minnesteder og samlingssteder i ulike lokalsamfunn. 

Ukjente historier publiseres og prosjekt for anerkjennelse etableres. Denne typen 

prosjekter gjør at etterkommere av de som opplevde krigsårene og andre med 

interesse for krigen kan få større forståelse for sine forgjengeres opplevelser. Denne 

type aktivitet øker også interessen for forsvars- og sikkerhetspolitikk i befolkningen 

og er med på å styrke interessen for Forsvaret. På bakgrunn av sin lokale forankring, 

kunnskap og tilstedeværelse, mener departementet at det er hensiktsmessig om 

Forsvaret forvalter ordningen i fremtiden.  

 

Departementet vil derfor delegere forvaltningen av tilskuddsordningen for historie- og 

minnekulturprosjekter relatert til andre verdenskrig til Forsvaret.  

3.7 Endringer i § 10 Hvem og hva det kan tildeles tilskudd til   
 
Gjeldende rett  

I § 10 første ledd første punktum står det at Forsvarsdepartementet kan tildele 

prosjektstøtte til organisasjoner, foretak, enkeltpersoner, og i særlige tilfeller andre 

https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-02-17-167/%25C2%25A76
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aktører. I § 10 tredje ledd bokstav a-c står det noe om hva det ikke kan tildeles 

tilskudd til over ordningen. Her spesifiseres blant annet at det ikke kan tildeles 

tilskudd til akademisk forskning, forfatterstipend og museumsdrift og drift og 

vedlikehold av Forsvarets utrangerte materiell.  

 

Departementets vurderinger  

Som en konsekvens av delegert tilskuddsforvaltning foreslår departementet å endre 

ordlyden i § 10 første ledd første punktum slik at det fremgår at det er Forsvaret som 

kan tildele tilskudd. I tillegg foreslås det en ytterligere presisering i § 10 tredje ledd, 

bokstav c, vedrørende hva det kan tildeles tilskudd til. Departementet mottar svært 

mange søknader om tilskudd til oppføring og rehabilitering av ulike typer bygninger, 

som hytter m.v. Av erfaring har slike søknader et betydelig kostandsomfang og 

medfører gjerne utforutsette drifts- og vedlikeholdsutgifter. Slike prosjekter vurderes, 

i likhet med drift og vedlikehold av forsvarets utrangerte materiell, å falle utenfor 

ordningens formål. Kostnadene i tilknytning til slike prosjekter er også ofte 

betydelige. Det er departementets vurdering at kostnadene er uforholdsmessig høye i 

forhold til effekten slike prosjekter har, når det kommer til å spre kunnskap om og 

anerkjennelse av innsats for Norge under andre verdenskrig. Prosjektene har også ofte 

som hoved formål å fremme lokal næringsvirksomhet eller å styrke friluftsinteressen, 

dette er forhold som ligger utenfor tilskuddsordningens formål. 

 

Departementets forslag 

 

§ 10 første ledd skal lyde:  

 

«Forsvaret kan tildele prosjektstøtte til organisasjoner, foretak, enkeltpersoner og i 

særlige tilfeller til andre aktører.»  

 

§ 10 tredje ledd bokstav c skal lyde:  
 
«Museumsdrift, oppføring og rehabilitering av bygninger, samt drift og vedlikehold 
av Forsvarets utrangerte materiell.»  



13 

3.8 Endringer i § 11 Hvordan søknaden blir vurdert  
 

Gjeldende rett 

§ 11 gir vurderingskriterier til hjelp både for tilskuddsforvalteren, mottakeren og 

søkeren. I dag sier § 11 at det i vurderingen av om prosjektstøtte skal tildeles, skal 

legges vekt på om prosjektet bidrar til ny kunnskap om og anerkjennelse av innsats 

for Norge under andre verdenskrig.  

 

Departementets vurderinger 

Departementet mener vurderingskriteriet i § 11 blir for snever, og gir for lite 

informasjon om hva som vektlegges ved vurderingen av søknadene. Den foreslåtte 

endringen innebærer en kodifisering av dagens praksis, og presiseres at det ved 

tildeling av tilskudd også skal legges vekt på om prosjektet har betydelig 

informasjonseffekt og er offentlig tilgjengelig, samt om det har nasjonal interesse, 

eller har ungdom som prioritert målgruppe.  

 

Departementets forslag  

 

§ 11 skal lyde:  

 

«I vurderingen av om det skal tildeles prosjektstøtte skal det legges vekt på om 

prosjektet 

a. bidrar til ny kunnskap om og anerkjennelse av innsats for Norge under andre 
verdenskrig 

 
b. har betydelig informasjonseffekt og er tilgjengelig for en bredere offentlighet 
 
c. har nasjonal interesse eller ungdom som prioritert målgruppe»  

 
 

3.9 Endringer i § 12 Søknads- og rapporteringsfrist  
 

Gjeldende rett  
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I § 12 andre ledd fremgår det at rapporteringsfristen er senest innen ett år etter 

tildelingen, samt at Forsvarsdepartementet i særlige tilfeller kan behandle søknader 

som sendes inn etter fristen.   

 

Departementets vurdering  

 

Departementet foreslår at det åpnes for å gi tilskuddsforvalteren mulighet til å gjøre 

unntak fra rapporteringsfristen, som i utgangspunktet er ett år etter tildelingen, ved å 

innta i bestemmelsen at ettårsfristen gjelder med mindre annet er fastsatt i 

tildelingsvedtaket slik det fremgår av tilskuddsbrevet. Bakgrunnen for den foreslåtte 

endringen er at i noen tilfeller vil prosjektet kunne ta kortere eller lengre tid å 

gjennomføre, og departementet mener derfor det vil være gunstig å åpne for å gjøre 

unntak ved konkrete behov.  

 

Ettersom tilskuddsordningen flyttes fra Forsvarsdepartementet til Forsvaret, må 

ordlyden i første ledd andre setning endres, slik at det fremgår at det er Forsvaret som 

i særlige tilfeller kan behandle søknader som sendes inn etter fristen. 

 

På bakgrunn av forslag om å terminere tilskudd til kommunikasjonsprosjekter blir § 

19 Rapporteringsplikt nå § 16 Rapporteringsplikt.   

 

Departementets forslag:  

 

§ 12 skal lyde:  

«En søknad om tilskudd skal være sendt senest 1. mars eller 1. september i 

tildelingsåret. Forsvaret kan i særlige tilfeller behandle en søknad som sendes inn 

etter fristen.  

En rapport etter § 16 skal være sendt senest ett år etter tildelingen, med mindre annet 

er fastsatt i tildelingsvedtaket slik det fremgår av tilskuddsbrevet.»   

 

3.10 Terminering av Kapittel 5 Tilskuddsordning for 
kommunikasjonsprosjekter 
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Tilskuddsordningen til kommunikasjonsprosjekter har de siste årene ikke mottatt 

søknader. Etterspørselen etter denne typen støtte har vært synkende over tid og det har 

kommet inn relativt få kvalifiserte søknader. Kommunikasjonseffekten av disse har 

også vært ansett som relativt beskjeden.  

 

Det har tidligere vært avsatt inntil 2 mill. kroner over ordningen. Sammenlignet med 

andre tilskuddsordninger for større kommunikasjonsprosjekter er bevilgningen over 

ordningen svært lav, og prosjektene har et såpass stort budsjett at tilskuddsordningen i 

liten grad vil bidra til gjennomføringen. Grunnet disse to forhold vurderer 

departementet at saksbehandlingsressursene som benyttes til å forvalte ordningen 

overgår kommunikasjonseffekten. Departementet foreslår derfor å avvikle ordningen.   

 

3.11 Endringer i § 16 Krav til søknaden  
 
Gjeldende rett 

I §16 tredje ledd bokstav b heter det at prosjektbudsjettet skal inneholde opplysninger 

om andre finansieringskilder og bruk av egenandel.  

 

Departementets vurdering 

Øvrige steder i forskriften er ordlyden «frivillig egeninnsats» benyttet heller enn 

egenandel. Det er derfor ønskelig at dette skal samsvare med resten av forskriften og 

departementet foreslår derfor å endre ordlyden fra bruk av egenandel til bruk av 

frivillig egeninnsats. I tillegg er det departementets vurdering at «egenandel» bør 

forstås som del av «andre finansieringskilder» slik det fremgår i §§ 3 og 6.   

 

Departementets forslag:  

Kapittel 6 blir til kapittel 5 og § 16 blir § 13 gitt terminering av tilskuddsordningen til 

kommunikasjonsprosjekter.  

 

§ 13 tredje ledd bokstav b skal lyde: 

«prosjektbudsjett med opplysninger om andre finansieringskilder og frivillig 

egeninnsats»   
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3.12 Strukturelle endringer i kapittel 6 Saksbehandlingen 
 

Ettersom tilskuddsordningen for kommunikasjonsprosjekter termineres vil dagens § 

16 bli § 13, § 17 blir § 14, § 18 blir § 15.  

Kapittel 6 Saksbehandlingen endrer også nummerering og blir kapittel 5 

Saksbehandlingen.  

 

3.13 Endringer i § 20 Ubenyttede tilskuddsmidler 
 

Gjeldende rett  

I dagens Kapittel 7 Felleskrav for alle tilskudd § 20 Ubenyttede tilskuddsmidler heter 

det at dersom tilskuddsmottakeren ikke har benyttet hele tilskuddet innen utgangen av 

tilskuddsåret, skal mottakeren underrette tilskuddsforvalteren om dette innen 

utgangen av tilskuddsåret. Det gis også mulighet til at tilskuddsforvalteren kan fatte 

vedtak om å overføre det ubenyttede beløpet til det påfølgende tilskuddsåret, eller 

kreve tilskuddet tilbakebetalt.  

 

Departementets vurdering:  

Erfaring tilsier at tilskuddsmottakere ofte ikke har årsregnskapet klart før utpå nyåret 

og således ikke er klar til å rapportere på eventuelt mindreforbruk innen utgangen av 

tilskuddsåret. Imidlertid er det ønskelig for tilskuddsforvalter å ha en valgfri 

(fakultativ) mulighet til å fatte vedtak om overføring av de ubrukte midlene til 

påfølgende tilskuddsår, eller kreve midlene tilbakebetalt dersom midlene ikke blir 

benyttet til formålet. Dette bør være kjent for tilskuddsmottakere på et tidlig tidspunkt 

og vil ikke være avhengig av årsregnskapets ferdigstillelse.  

 

Departementets forslag:  

 

Kapittel 7 blir til kapittel 6 og § 20 blir § 17 gitt terminering av tilskuddsordningen til 

kommunikasjonsprosjekter 

 

§ 17 skal lyde:   
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«Om tilskuddet eller deler av det ikke benyttes til formålet, skal tilskuddsmottakeren 

gjøre tilskuddsforvalteren oppmerksom på dette så snart som mulig, og senest innen 1. 

november det året tilskuddet er mottatt.  

 

Departementet kan kreve tilbakebetaling av hele eller deler av tilskuddet.»  

 
 

3.14  Strukturelle endringer i Kapittel 8 Tilsyn og reaksjoner  
 

Som følge av de overstående endringsforslag vil §§ 21 og 22 bli paragraf §§ 18 og 19. 

 

Kapittel 8 blir Kapittel 7 Tilsyn og reaksjoner.  

3.15 Endringer i § 23 Ikrafttredelse og overgangsregler 
 
Gjeldende rett  

 

Forskriften trådte i kraft 1. mars 2020 og gjorde seg gjeldende for alle søknader fra og 

med tilskuddsåret 2021.  

 

Departementets vurdering  

 

Det tas sikte på at forskriften vil tre i kraft 1. januar 2022. Det presiseres at forskriften 

ikke vil gjelde for tilskudd som er innvilget før 1. januar 2022. Forskriften vil dermed 

først få betydning for søknader etter kapittel 2 og 3 om tilskudd for tilskuddsåret 

2023. For søknader etter kapittel 4 vil forskriften få betydning for søknader om 

tilskudd for tilskuddsåret 2022. 

 

Som følge av de overstående endringsforslag blir kapittel 9 hetende kapittel 8 

Ikrafttredelse og § 23 blir § 20.  

 

Departementets forslag  
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§ 20 skal lyde:  

 

«Revidert forskrift trer i kraft 1. januar 2022.  

Endringene gjelder ikke for søknader om tilskudd sendt før endringene trer i kraft. 

Endringene gjelder ikke for søknad om tilskudd etter kapittel 2 og 3 for tilskuddsåret 

2022»  

 

4 Samlet forskriftsforslag  
  

I forskrift om tilskudd til frivillig aktivitet på forsvars- og sikkerhetsområdet skal det 

gjøres følgende endringer.  

 

§ 1 bokstav d blir opphevet 

§ 1 skal lyde:  

Formålet med å gi tilskudd til 

a. frivillige organisasjoner i kapittel 2 er å stimulere til en opplyst forsvarsdebatt, økt 
kunnskap om og forståelse for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, og at samfunnet 
bidrar til og støtter oppunder Forsvarets mål og prioriteringer 

 

b. veteranorganisasjoner og veteranprosjekter i kapittel 3 er å stimulere til økt aktivitet for 
og ivaretakelse av de som har tjenestegjort for Forsvaret i internasjonale operasjoner, 
eller til aktivitet som fremmer kunnskap om og engasjement for denne gruppen 

 

c. historie- og minnekulturprosjekter relatert til andre verdenskrig i kapittel 4 er å bidra til 
ny kunnskap om og anerkjennelse av innsats for Norge under andre verdenskrig 

 

§ 3 fjerde ledd skal lyde:  

Prosjektstøtte kan tildeles til en søker som har tilfredsstillende økonomikontroll og kan 
dokumentere at prosjektet 

a. ivaretar formålet i § 1 bokstav a 
 

b. har god budsjettbalanse 
 

c. har andre inntektskilder 
 

d. inkluderer frivillig egeninnsats. 

 
 

§ 4 andre ledd skal lyde:  

https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-02-17-167/kap2
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-02-17-167/kap3
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-02-17-167/kap4
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-02-17-167/%25C2%25A71
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Ved vurderingen av om det skal tildeles prosjektstøtte skal det blant annet legges vekt på 
om prosjektet 

a. støtter opp under Forsvarets virksomhet  
 

b. fremmer rekruttering til og mangfold i Forsvaret, særlig å rekruttere og beholde kvinner 
 

c. har betydelig informasjonseffekt og gir økt kunnskap om og forståelse for norsk 
sikkerhets- og forsvarspolitikk.  

 

d. gjelder dagsaktuelle og prioriterte saker eller bidrar til en opplyst forsvarsdebatt 
 

e. fremmer tverrsektorielt samarbeid i totalforsvarssammenheng 
 

f. fremmer samarbeid mellom frivillige organisasjoner. 

 

Nytt § 5 tredje ledd skal lyde:  

I tilfeller der søkeren forhindres fra å overholde fristene grunnet forhold utenfor søkerens 
kontroll som søkeren ikke med rimelighet kunne ventes å ha overvunnet følgene av, kan 
tilskuddsforvalteren behandle søknader som er sendt inn etter fristen.  

 

§ 6 fjerde ledd skal lyde:  

Prosjektstøtte kan tildeles til en søker som har tilfredsstillende økonomikontroll og kan 
dokumentere at prosjektet 

a. ivaretar formålet i § 1 bokstav b 
 

b. har god budsjettbalanse 
 

c. har andre inntektskilder 
 

d. inkluderer frivillig egeninnsats. 
 

§ 8 skal lyde:  

 
§ 8. Støtte til anerkjennende minneprosjekter 

Forsvaret kan tildele prosjektstøtte til organisasjoner, foretak, enkeltpersoner og i særlige 
tilfeller til andre aktører, for mindre prosjekter i Norge som bidrar til anerkjennelse av norsk 
militær innsats i internasjonale operasjoner gjennom opprettelse av bautaer, minnesteiner, 
plaketter eller lignende. 

Slik prosjektstøtte kan tildeles til en søker som kan dokumentere at prosjektet har god 
budsjettbalanse, har andre inntektskilder og inkluderer frivillig egeninnsats. Unntakene i § 6 
fjerde ledd bokstav a–c gjelder tilsvarende. 

 

Nytt § 9 tredje ledd skal lyde:  

https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-02-17-167/%25C2%25A71
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-02-17-167/%25C2%25A76
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I tilfeller der søkeren forhindres fra å overholde fristene grunnet forhold utenfor søkerens 
kontroll som søkeren ikke med rimelighet kunne ventes å ha overvunnet følgene av, kan 
tilskuddsforvalteren behandle søknader som er sendt inn etter fristen.  

§ 10 første ledd skal lyde:  

Forsvaret kan tildele prosjektstøtte til organisasjoner, foretak, enkeltpersoner og i særlige 
tilfeller til andre aktører. 

 

§ 10 tredje ledd skal lyde:  

Det tildeles ikke tilskudd til 

a. akademisk forskning 
 

b. forfatterstipend 
 

c. Museumsdrift, oppføring og rehabilitering av bygninger, samt drift og vedlikehold av 
Forsvarets utrangerte materiell. 

 

Nytt § 11 bokstav b og c skal lyde:  

I vurderingen av om det skal tildeles prosjektstøtte skal det legges vekt på om prosjektet 

a. bidrar til ny kunnskap om og anerkjennelse av innsats for Norge under andre verdenskrig 
 

b. har betydelig informasjonseffekt og er tilgjengelig for en bredere offentlighet 
 

c. har nasjonal interesse eller ungdom som prioritert målgruppe  

 

§ 12 skal lyde:  
 

En søknad om tilskudd skal være sendt senest 1. mars eller 1. september i tildelingsåret. 
Forsvaret kan i særlige tilfeller behandle en søknad som sendes inn etter fristen. 

En rapport etter § 16 skal være sendt senest ett år etter tildelingen, med mindre annet 
er fastsatt i tildelingsvedtaket slik det fremgår av tilskuddsbrevet. 

 

§§ 13,14 og 15 i kapittel 5 tilskudd til kommunikasjonsprosjekter oppheves.  

§§ 16, 17, 18, 19 blir §§ 13, 14, 15 og 16.  

 

§ 17 skal lyde:  
Om tilskuddet eller deler av det ikke benyttes til formålet, skal tilskuddsmottaker gjøre 
tilskuddsforvalteren oppmerksom på dette så snart som mulig, og senest innen 1. november 
det året tilskuddet er mottatt.  

 

Departementet kan kreve tilbakebetaling av hele eller deler av tilskuddet. 
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§§ 21 og 22 blir §§ 18 og 19 

 

§ 20 skal lyde:  

Revidert forskrift trer i kraft 1. januar 2022. .  

Endringene gjelder ikke for søknader om tilskudd sendt før endringene trer i kraft.  

Endringene gjelder ikke for søknader om tilskudd etter kapittel 2 og 3 for tilskuddsåret 
2022.  

5 Forskrift (FULL TEKST)  

 
Kapittel 1. Virkeområde 

 

§ 1. Formålene 

Formålet med å gi tilskudd til 

a. frivillige organisasjoner i kapittel 2 er å stimulere til en opplyst forsvarsdebatt, økt 
kunnskap om og forståelse for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, og at samfunnet 
bidrar til og støtter oppunder Forsvarets mål og prioriteringer 

 

b. veteranorganisasjoner og veteranprosjekter i kapittel 3 er å stimulere til økt aktivitet for 
og ivaretakelse av de som har tjenestegjort for Forsvaret i internasjonale operasjoner, 
eller til aktivitet som fremmer kunnskap om og engasjement for denne gruppen 

 

c. historie- og minnekulturprosjekter relatert til andre verdenskrig i kapittel 4 er å bidra til 
ny kunnskap om og anerkjennelse av innsats for Norge under andre verdenskrig 

 

§ 2. Definisjoner 

I forskriften menes med 

a. driftsstøtte: tilskudd til daglig drift av virksomheten, som faste og generelle 
administrative utgifter, og utgifter til anskaffelse og utvikling av administrative verktøy. 

 

b. prosjektstøtte: tilskudd til aktiviteter og prosjekter, inkludert prosjektbaserte lønns- og 
driftsutgifter. 

 

Kapittel 2. Tilskudd til frivillige organisasjoner 
 

§ 3. Hvem og hva det kan tildeles tilskudd til 

Forsvarsdepartementet kan tildele driftsstøtte og prosjektstøtte til frivillige organisasjoner 
som er registrert i Frivillighetsregisteret. 

Driftsstøtte kan tildeles til en søker som har 

a. løpende administrative utgifter 

https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-02-17-167/kap2
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-02-17-167/kap3
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-02-17-167/kap4
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b. en formålsbestemmelse og virksomhet som er i samsvar med formålet i § 1 bokstav a 
 

c. eget budsjett, årsregnskap og årsmelding 
 

d. tilfredsstillende økonomikontroll. 
 

Driftsstøtte kan ikke tildeles til en søker som mottar driftsstøtte etter kapittel 3. 

Prosjektstøtte kan tildeles til en søker som har tilfredsstillende økonomikontroll og kan 
dokumentere at prosjektet 

a. ivaretar formålet i § 1 bokstav a 
 

b. har god budsjettbalanse 
 

c. har andre inntektskilder 
 

d. inkluderer frivillig egeninnsats. 
 

Det tildeles ikke tilskudd til 

a. akademisk forskning 
 

b. forfatterstipend 
 

c. prosjekter eller aktiviteter som dupliserer eller konkurrerer med Forsvarets egen 
virksomhet 

 

d. museumsdrift og drift og vedlikehold av Forsvarets utrangerte materiell. 

 

§ 4. Hvordan søknaden blir vurdert 

Ved vurderingen av om det skal tildeles driftsstøtte skal det blant annet legges vekt på 
søkerens 

a. relevans for aktuelle og prioriterte politikkområder 
 

b. evne til utvikling 
 

c. medlemstall 
 

d. evne til måloppnåelse i henhold til formålet i § 1 bokstav a. 
 

Ved vurderingen av om det skal tildeles prosjektstøtte skal det blant annet legges vekt på 
om prosjektet 

a. støtter opp under Forsvarets virksomhet  
 

b. fremmer rekruttering til og mangfold i Forsvaret, særlig å rekruttere og beholde kvinner 
 

c. har betydelig informasjonseffekt og gir økt kunnskap om og forståelse for norsk 
sikkerhets- og forsvarspolitikk.  

 

https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-02-17-167/%25C2%25A71
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-02-17-167/kap3
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-02-17-167/%25C2%25A71
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-02-17-167/%25C2%25A71
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d. gjelder dagsaktuelle og prioriterte saker eller bidrar til en opplyst forsvarsdebatt 
 

e. fremmer tverrsektorielt samarbeid i totalforsvarssammenheng 
 

f. fremmer samarbeid mellom frivillige organisasjoner. 

 

§ 5. Søknads- og rapporteringsfrist 

En søknad om tilskudd skal være sendt senest 1. juni året før tildelingsåret. 

En rapport etter § 19 skal være sendt senest 1. juni året etter tildelingsåret. 

I tilfeller der søkeren forhindres fra å overholde fristene grunnet forhold utenfor søkerens 
kontroll som søkeren ikke med rimelighet kunne ventes å ha overvunnet følgene av, kan 
tilskuddsforvalteren behandle søknader som er sendt inn etter fristen.  

 

Kapittel 3. Tilskudd til veteranorganisasjoner og 
veteranprosjekter 

 

§ 6. Hvem og hva det kan tildeles tilskudd til 

Forsvaret kan tildele driftsstøtte og prosjektstøtte til frivillige organisasjoner som er 
registrert i Frivillighetsregisteret. 

Driftsstøtte kan tildeles til en søker som har 

a. løpende administrative utgifter 
 

b. en formålsbestemmelse og virksomhet som er i samsvar med tilskuddsordningens formål 
i § 1 bokstav b 

 

c. et eget budsjett, årsregnskap og årsmelding 
 

d. tilfredsstillende økonomikontroll. 
 

Driftsstøtte kan ikke tildeles til en søker som mottar driftsstøtte etter kapittel 2. 

Prosjektstøtte kan tildeles til en søker som har tilfredsstillende økonomikontroll og kan 
dokumentere at prosjektet 

a. ivaretar formålet i § 1 bokstav b 
 

b. har god budsjettbalanse 
 

c. har andre inntektskilder 
 

d. inkluderer frivillig egeninnsats. 
 

Det tildeles ikke tilskudd til 

a. akademisk forskning 
 

b. forfatterstipend 
 

https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-02-17-167/%25C2%25A719
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-02-17-167/%25C2%25A71
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-02-17-167/kap2
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-02-17-167/%25C2%25A71
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c. museumsdrift og drift og vedlikehold av Forsvarets utrangerte materiell. 

 

§ 7. Hvordan søknaden blir vurdert 

I vurderingen av om det skal tildeles driftsstøtte skal det blant annet legges vekt på søkerens 

a. relevans for aktuelle og prioriterte politikkområder 
 

b. evne til utvikling 
 

c. medlemstall 
 

d. evne til måloppnåelse i henhold til formålet i § 1 bokstav b. 
 

I vurderingen av om det skal tildeles prosjektstøtte skal det blant annet legges vekt på om 
prosjektet 

a. skaper aktiviteter for de som har tjenestegjort for Forsvaret i internasjonale operasjoner, 
og særlig aktiviteter som ivaretar og fanger opp de som ellers faller utenfor 

 

b. fremmer aktiviteter i nærmiljøet 
 

c. ivaretar familiene, særlig barn og unge, til de som har tjenestegjort for Forsvaret i 
internasjonale operasjoner 

 

d. fremmer anerkjennelse og respekt for de som har tjenestegjort for Forsvaret i 
internasjonale operasjoner 

 

e. skaper kontakt mellom skadde og friske, eldre og yngre 
 

f. særlig er rettet mot de som har tjenestegjort for Forsvaret i nyere internasjonale 
operasjoner 

 

g. fremmer samarbeid mellom veteranorganisasjoner. 

 

§ 8. Støtte til anerkjennende minneprosjekter 

Forsvaret kan tildele prosjektstøtte til organisasjoner, foretak, enkeltpersoner og i særlige 
tilfeller til andre aktører, for mindre prosjekter i Norge som bidrar til anerkjennelse av norsk 
militær innsats i internasjonale operasjoner gjennom opprettelse av bautaer, minnesteiner, 
plaketter eller lignende. 

Slik prosjektstøtte kan tildeles til en søker som kan dokumentere at prosjektet har god 
budsjettbalanse, har andre inntektskilder og inkluderer frivillig egeninnsats. Unntakene i § 6 
fjerde ledd bokstav a–c gjelder tilsvarende. 

 

§ 9. Søknads- og rapporteringsfrist 

En søknad om tilskudd skal være sendt senest 1. juni året før tildelingsåret. 

En rapport etter § 19 skal være sendt senest 1. juni året etter tildelingsåret. 

https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-02-17-167/%25C2%25A71
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-02-17-167/%25C2%25A76
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-02-17-167/%25C2%25A719
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I tilfeller der søkeren forhindres fra å overholde fristene grunnet forhold utenfor søkerens 
kontroll som søkeren ikke med rimelighet kunne ventes å ha overvunnet følgene av, kan 
tilskuddsforvalteren behandle søknader som er sendt inn etter fristen.  

 

Kapittel 4. Tilskudd til historie- og minnekulturprosjekter 
relatert til andre verdenskrig 

 

§ 10. Hvem og hva det kan tildeles tilskudd til 

Forsvaret kan tildele prosjektstøtte til organisasjoner, foretak, enkeltpersoner og i særlige 
tilfeller til andre aktører. 

Prosjektstøtte kan tildeles til en søker som kan dokumentere at prosjektet 

a. ivaretar formålet i § 1 bokstav c 
 

b. har god budsjettbalanse 
 

c. har andre inntektskilder 
 

d. inkluderer frivillig egeninnsats. 
 

Det tildeles ikke tilskudd til 

a. akademisk forskning 
 

b. forfatterstipend 
 

c. Museumsdrift, oppføring og rehabilitering av bygninger, samt drift og vedlikehold av 
Forsvarets utrangerte materiell. 

 

 

§ 11. Hvordan søknaden blir vurdert 

I vurderingen av om det skal tildeles prosjektstøtte skal det legges vekt på om prosjektet 

a. bidrar til ny kunnskap om og anerkjennelse av innsats for Norge under andre verdenskrig 
 

b. har betydelig informasjonseffekt og er tilgjengelig for en bredere offentlighet 
 

c. har nasjonal interesse eller ungdom som prioritert målgruppe  

 

§ 12. Søknads- og rapporteringsfrist 

En søknad om tilskudd skal være sendt senest 1. mars eller 1. september i tildelingsåret. 
Forsvaret kan i særlige tilfeller behandle en søknad som sendes inn etter fristen. 

En rapport etter § 19 skal være sendt senest ett år etter tildelingen, med mindre annet er 
fastsatt i tildelingsvedtaket slik det fremgår av tilskuddsbrevet. 

 

https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-02-17-167/%25C2%25A719
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Kapittel 5. Saksbehandlingen 
 

§ 13. Krav til søknaden 

En søknad om driftsstøtte skal angi 

a. søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, telefonnummer og e-
postadresse 

 

b. antall medlemmer i organisasjonen, antall årsverk, informasjon om medlemskontingent 
og andre finansieringskilder 

 

c. hva søkeren vil oppnå med tilskuddet og hvordan dette bidrar til at tilskuddsordningens 
formål oppnås 

 

d. beløpet det søkes om. 
 

En søknad om driftsstøtte skal ha følgende vedlegg 

a. driftsbudsjett for tilskuddsåret 
 

b. siste årsrapport med årsregnskap 
 

c. søkerens vedtekter. 
 

En søknad om prosjektstøtte skal angi 

a. søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, telefonnummer og e-
postadresse 

 

b. prosjektbudsjett med opplysninger om andre finansieringskilder og bruk av egenandel 
 

c. beskrivelse av prosjektet og hva søkeren vil oppnå med tilskuddet 
 

d. hvordan prosjektet bidrar til at tilskuddsordningens formål oppnås 
 

e. målgruppe for prosjektet 
 

f. beløpet det søkes om. 

 

§ 14. Opplysningsplikt 

Søkeren skal gi tilskuddsforvalteren alle opplysninger som søkeren må forstå har betydning 
for vurderingen av søknaden. Tilskuddsforvalteren kan også kreve andre opplysninger som er 
nødvendig for å vurdere søknaden. Søkeren skal kunne dokumentere alle opplysningene som 
er gitt. 

Tilskuddsmottakeren skal straks melde til tilskuddsforvalteren dersom forutsetningene for 
tildelingen endres. 

 

§ 15. Utbetalingen av tilskudd 

Det fastsettes i vedtaket når tilskuddet utbetales. 
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Kapittel 6. Felleskrav for alle tilskudd 
 

§ 16. Rapporteringsplikt 

Tilskuddsmottakeren skal så snart som mulig, og senest innen rapporteringsfristene etter 
kapittel 2 til 5, sende tilskuddsforvalteren en rapport om hvordan tilskuddet er benyttet. 

Rapporten skal gjøre rede for om midlene er brukt i tråd med forutsetningene for tildelingen 
og beskrive hvordan og i hvilken grad tilskuddsordningens formål og vurderingskriterier er 
oppnådd med de tildelte midlene. 

Tilskuddsmottakere som har mottatt driftsstøtte, skal legge ved en årsrapport med et 
årsregnskap. Tilskuddsmottakere som har mottatt prosjektstøtte, skal legge ved et 
prosjektregnskap. 

Er tilskuddet for ett tilskuddsår mindre enn kr 400.000, skal regnskapet være signert av 
bemyndiget person. Er tilskuddet for ett tilskuddsår kr 400.000 eller høyere, skal regnskapet 
være attestert av en statsautorisert eller registrert revisor. 

 

§ 17. Ubenyttede tilskuddsmidler 

Om tilskuddet eller deler av det ikke benyttes til formålet, skal tilskuddsmottaker gjøre 
tilskuddsforvalteren oppmerksom på dette så snart som mulig, og senest innen 1. november 
det året tilskuddet er mottatt.  

 

Departementet kan kreve tilbakebetaling av hele eller deler av tilskuddet. 

 

Kapittel 7. Tilsyn og reaksjoner 
 

§ 18. Tilsyn og kontroll 

Tilskuddsforvalteren fører tilsyn med at 

a. tilskuddsmottakerne oppfyller kravene i forskriften og tilskuddsvedtaket 
 

b. opplysningene som ligger til grunn for tilskuddene og rapportene er riktige. 
 

Tilskuddsforvalteren kan kreve innsyn i tilskuddsmottakernes regnskaper for å gjennomføre 
tilsynet etter første ledd. 

Tilskuddsmottakerne skal samarbeide under tilsynet, blant annet ved å innhente og 
systematisere nødvendig informasjon. 

 

§ 19. Reaksjonsformer 

Tilskuddsforvalteren kan holde tilbake utbetalingen av et tilskudd, kreve et utbetalt tilskudd 
tilbakebetalt, eller helt eller delvis avslå en søknad om fremtidige tilskudd dersom 

a. tilskuddsmottakeren har brutt opplysningsplikten i § 17 
 

b. tilskuddet ikke blir benyttet i samsvar med betingelsene og vilkårene for tilskuddet 
 

https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-02-17-167/kap2
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c. tilskuddsmottakeren unnlater å sende inn eller sender inn mangelfull rapport etter § 19 
 

d. tilskuddsmottakeren unnlater å informere om ubenyttede tilskuddsmidler etter § 20 
 

e. tilskuddsmottakeren unnlater å medvirke eller legge til rette for tilsyn og kontroll etter § 
21. 

 
Kapittel 8. Ikrafttredelse 

 

§ 20. Ikrafttredelse og overgangsregler 

Revidert forskrift trer i kraft 1. januar 2022.  

Endringene gjelder ikke for søknader om tilskudd sendt før endringene trer i kraft.  

Endringene gjelder ikke for søknader om tilskudd etter kapittel 2 og 3 for tilskuddsåret 
2022.  

 

 

6 Administrative og økonomiske konsekvenser  
 

Departementet anser at forslag til endringer i forskrift om tilskudd til frivillig aktivitet 

på forsvars- og sikkerhetsområdet ikke vil ha økonomiske konsekvenser av betydning. 

Vedtak om tilskudd etter denne forskriften tildeles med hjemmel i Stortingets årlige 

budsjettvedtak. Stortinget fastsetter beløpet som skal utbetales over 

tilskuddsordningene og det er ikke lagt inn beregningsregler som vil forplikte staten 

til uforutsette utgifter. Endringene vil derfor ikke få økonomiske konsekvenser for 

gjeldende budsjettrammer for tilskudd, utover det Stortinget fastsetter i forbindelse 

med statsbudsjettet. 

   

Det er foreslått enkelte forenklinger i forskriften. Dette kan redusere søkerens, 

departementets og Forsvarets saksbehandling i forbindelse med søknad og 

rapportering.

https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-02-17-167/%25C2%25A719
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-02-17-167/%25C2%25A720
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-02-17-167/%25C2%25A721
https://lovdata.no/pro#reference/forskrift/2020-02-17-167/%25C2%25A721

