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1 Sammendrag  
Denne årsrapporten gir en samlet oversikt over Forsvarsdepartementets (FD) tilskuddsordninger og 
hvordan midlene er fordelt i 2018.  

FDs tilskuddsordninger er fordelt over to ulike poster i forsvarsbudsjettet. Tilskuddsordningen som 
finansieres over kapittel 1700, post 73 har som formål å finansiere prosjekter som analyserer 
sikkerhets- og forsvarspolitiske temaer av særlig interesse for FD og Forsvaret. For 2018 ble det over 
post 73 tildelt 14 430 131 kroner. Beløpet ble fordelt med om lag 62 prosent til ettårige 
forskningsprosjekter og 38 prosent til mer langsiktig forskning, slik som treårige doktor- og/eller 
postdoktorgradsstipendiater, i tillegg til forskningsprosjekter av opp til tre års varighet. 

Over kapittel 1700, post 71 gis det tilskudd til aktivitet som stimulerer til økt kunnskap om og 
forståelse for norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk og tilskudd til aktivitet som legger til rette for at 
samfunnet støtter opp under Forsvarets mål og prioriteringer. 58 172 100 kroner ble fordelt gjennom 
FDs tilskuddsordning for frivillige organisasjoner og 2 631 700 kroner ble fordelt gjennom FDs 
tilskuddsordning for prosjekter relatert til andre verdenskrig og kulturhistoriske hendelser. 2 830 000 
kroner ble utbetalt i øremerket enkelttilskudd til Stiftelsen Akershus festning for Kunst og Kultur og 
Norges Røde Kors Krigsminnemuseum. 50 000 kroner ble utbetalt i tilskudd til Nasjonalt 
opplysningskontor i tilfelle krig og annen væpnet konflikt. Gjennom tilskuddsordning for 
kommunikasjonsprosjekter ble det utbetalt ca. 65 000 kroner i 2018. 

Tabellene fra side 9 og utover i denne rapporten gir en detaljert oversikt over fordelingen av 
tilskuddsmidlene i 2018.  

2 Om tilskuddsordningene  
FD forvalter fire ulike tilskuddsordninger, i tillegg til tre øremerkede enkelttilskudd. Departementet 
er også tilskuddsmyndighet for tilskuddsordning for veteranorganisasjoner og andre organisasjoner, 
hvor Forsvaret er delegert tilskuddsforvaltningen. Forsvarets rapport om tilskudd over denne 
ordningen er tilgjengelig på Forsvarets nettsider.  

FDs tilskuddsordninger er rettet mot sikkerhets- og forsvarspolitiske forskningsmiljø, frivillige 
organisasjoner i forsvarssektoren, prosjekter relatert til andre verdenskrig og kulturhistoriske 
hendelser og kommunikasjonsprosjekter. Ordningene forvaltes av FDs avdeling for sikkerhetspolitikk 
og operasjoner, FDs avdeling for personellpolitikk, kompetanse og felles juridiske tjenester og av 
Kommunikasjonsenheten (KE) i FD.  

FDs tilskuddsmidler tildeles på bakgrunn av skjønnsmessige vurderingskriterier. Tildelingen gjøres på 
bakgrunn av en helhetsvurdering av søknad og søker sett oppimot den enkelte tilskuddsordnings 
formål og vurderingskriterier, andre søknader, rapportering for tidligere driftsår og prosjekter, 
tidligere praksis, flerårige prosjekter og den totale budsjettrammen. Departementet ønsker en 
tillitsbasert tilskuddsforvaltning basert på forutsigbarhet for søkeren, og relevant og korrekt 
rapportering til departementet. I tillegg har departementet som formål å ha en hensiktsmessig 
balanse mellom støtte til aktivitet og drift. Informasjon om tilskuddsordningene er tilgjengelig på FDs 
nettsider.  
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2.1 Tilskuddsordning for akademiske institusjoner og universitetsmiljø innen 
sikkerhets- og forsvarspolitisk forskning  
FD har siden 1994 bidratt til relevant forskningsbasert kompetanse om sikkerhets- og 
forsvarspolitiske spørsmål i Norge ved å finansiere spesifikke prosjekter som analyserer sikkerhets- 
og forsvarspolitiske temaer av særlig interesse for FD og Forsvaret. 

Tilskuddet blir gitt over kapittel 1700, post 73 i forsvarsbudsjettet. Saldert budsjett for post 73 for 
2018 var ca. 14 430 131 kroner. Av disse midlene ble om lag 62 prosent fordelt til ettårige 
forskningsprosjekter og 38 prosent til mer langsiktig forskning, i form av treårige doktor- og/eller 
postdoktorgradsstipendiater og forskningsprosjekt som varer opp til tre år.  

Tildelingen av prosjektmidler baseres på åpen konkurranse mellom søkere tilknyttet 
forskningsinstitusjoner, universiteter og tenketanker etter temakriterier som oppdateres årlig. 
Doktor- og postdoktorgradstøtte har blitt tildelt etter en rotasjonsordning mellom Institutt for 
fredsforskning (PRIO), Institutt for forsvarsstudier (IFS), Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) og 
ARENA Senter for Europaforskning. De langsiktige prosjektene er etablert i den hensikt at forskerne 
bedre kan gå i dybden på saksfeltet og dermed bidra til større debatt og kompetanse om nasjonale 
og internasjonale sikkerhets- og forsvarspolitiske problemstillinger innen akademia og 
beslutningstakere i FD og Forsvaret.  

Tilskuddsordningen er i all hovedsak ment for institusjoner, tenketanker og universitetsmiljøer med 
fokus på sikkerhets- og forsvarspolitiske problemstillinger. I praksis omfatter dette: 

 Institusjoner og institutter som har som hovedmål å drive forskning innen sikkerhets- og 
forsvarspolitiske temaer. 

 Institusjoner og institutter som planlegger å iverksette prosjekter med relevans for Forsvaret 
og/eller norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, men som ikke nødvendigvis har som primærmål 
å drive forsvarsrelatert forskning.  

2.2 Tilskuddsordning for frivillige organisasjoner og virksomhet 
Det er viktig for Forsvaret at samfunnet har kunnskap om forsvarssektorens oppgaver og mål, og at 
det er engasjement rundt Forsvaret og forsvarspolitikken. En opplyst og bred forsvarsdebatt bidrar til 
å utvikle forsvarssektoren og forankre Forsvarets utvikling i samfunnet. Tilskuddsordningen for 
frivillige organisasjoner og virksomhet har som mål å stimulere det sivile samfunnet til aktivitet som 
støtter opp under forsvarssektorens oppgaver og som fremmer kunnskap om og bevissthet rundt 
norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk i befolkningen. Det er kun frivillige organisasjoner registrert i 
Frivillighetsregisteret som er søkeberettiget til ordningen. Det kan innvilges to former for tilskudd, 
driftsstøtte og prosjektstøtte.  

Ved tildeling av driftsstøtte må organisasjonen ha løpende administrative utgifter og ha et formål og 
virke som er klart forsvars- og sikkerhetsfokusert. Videre vurderes blant annet organisasjonens 
relevans ift. aktuelle og prioriterte saker, evne til utvikling, evne til måloppnåelse, medlemstall og 
budsjettbalanse. I 2018 mottok 15 organisasjoner driftsstøtte.  

Prosjektstøtte er tilskudd til organisasjonens aktiviteter som har tydelige mål og er direkte knyttet til 
organisasjonens overordnede hensikt og formål. Prosjektene kan være faste aktiviteter eller 
tidsavgrensede hendelser. I 2018 mottok 12 organisasjoner slik støtte. Ni organisasjoner mottok 
begge formene for støtte i 2018.  

Totalt ble det i 2018 fordelt 58 172 100 kroner gjennom ordningen. 
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2.3 Tilskuddsordning for prosjekter relatert til andre verdenskrig og kulturhistoriske 
hendelser 
Formålet med ordningen er å gi støtte til 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. Det kan også gis støtte til kulturhistoriske prosjekter knyttet til 
andre verdenskrig eller andre kulturhistoriske hendelser, og til prosjekter som fremmer Forsvarets 
forankring generelt. Det gis ikke støtte til drift av organisasjoner gjennom denne ordningen.  

Et viktig mål med ordningen er at organisasjoner og foreninger, sammenslutninger og initiativtakere 
med svak økonomi og/eller lav ressurstilgang skal kunne gjennomføre aktivitet som FD finner 
formålstjenlig å støtte. Totalt ble det i 2018 fordelt 2 631 700 kroner til prosjekter relatert til andre 
verdenskrig og kulturhistoriske tiltak. Eksempler på prosjekter det har vært gitt tilskudd til gjennom 
denne ordningen er bøker og filmer om andre verdenskrig som bidrar til anerkjennelse av innsats og 
belastninger, utstillinger, teateroppsetninger og monumenter.  

2.4 Tilskuddsordning for kommunikasjonsprosjekter  
KE vurderer søknader som kan kategoriseres som kommunikasjonsprosjekter. Formålet med 
ordningen er å gi 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. I 2018 ble det gitt tilskudd på 65 000 kroner gjennom ordningen til 
Norges Forsvarsforening, i forbindelse med et informasjonsprosjekt om NATO-øvelsen Trident 
Juncture. Midlene ble først utbetalt i 2019. 

2.5 Tilskuddsordning for veteranorganisasjoner og andre organisasjoner 
Forvaltningsansvar for tilskuddsmidler til veteranrelatert virksomhet ble fra 2015 delegert til 
Forsvaret. Den nye ordningen ble evaluert i 2016 og besluttet videreført på permanent basis. 
Delegeringen innebærer at alle søknader om drifts- og/eller prosjektstøtte til veteranorganisasjoner, 
samt prosjektsøknader til veteranrelatert virksomhet fra andre organisasjoner, nå behandles av 
Forsvaret, ved Forsvarets veterantjeneste. I 2018 ble det fordelt 20 268 624 kroner gjennom 
ordningen. Tilskuddsordningen omtales i Forsvarets årsrapport og en detaljert oversikt over 
fordelingen av midler finnes på Forsvarets nettsider. 

 2.6 Øremerkede enkelttilskudd 
FD forvalter tre øremerkede tilskudd over kapittel 1700, post 71.  

Tilskudd til Stiftelsen Akershus Festning for Kunst og Kultur har som formål å støtte stiftelsens arbeid 
med å styrke, organisere og koordinere sivil kulturformidling på Akershus Festning. Tilskuddet skal 
også bidra til å øke kunnskapen om Norges historie og åpne festningsområdet ytterligere for kunst og 
kulturutfoldelse, med hensyn til nødvendige begrensninger ved festningen. I 2018 ble stiftelsen 
tildelt 2 290 820 kroner.  

Tilskudd til Stiftelsen Narviksenteret for drift av Narvik Krigsmuseum har som formål å støtte opp om 
og styrke Narvik Krigsmuseum som nasjonalt og internasjonalt opplærings- og dokumentasjonssenter 
for utvikling og formidling av kunnskap om andre verdenskrig, med særlig vekt på nord-norsk 
krigshistorie. I 2018 ble stiftelsen tildelt 539 000 kroner.  

Tilskudd til drift av Nasjonalt opplysningskontor i tilfelle krig og annen væpnet konflikt tildeles Norges 
Røde Kors med formål om å opprettholde kompetanse for etablering og drift av Nasjonalt 
opplysningskontor i tilfelle krig og annen væpnet konflikt, i tråd med Genèvekonvensjonene III og IV 



6 

av 12. august 1949, samt tilleggsprotokoll I av 1977 til Genèvekonvensjonene. I 2018 mottok Norges 
Røde Kors omlag 50 000 kroner.  

3 Aktiviteter og utviklingsprosesser i 2018  
3.1 Tilskuddsordning for akademiske institusjoner og universitetsmiljø innen 
sikkerhets- og forsvarspolitisk forskning  
Støtte til forskningsprosjekter for 2018 ble utlyst i 2017, med søknadsfrist november 2017. 
Beslutning om tildeling ble fattet primo januar 2018. For å sikre mest mulig åpenhet omkring 
ordningen, samt for å gjøre den lettere tilgjengelig for alle potensielle søkere, er informasjon om 
ordningen lagt ut på FDs hjemmeside. Forsvarsdepartementet oppdaterer og kunngjør årlig 
spesifikke vurderingskriterier for støtte til forskningsprosjekter. Kriteriene oppdateres på bakgrunn 
av endret sikkerhetssituasjon, forsvarssektorens behov og aktuelle tema.   

3.2 Tilskuddsordning for frivillige organisasjoner og virksomhet 
Fristen for å søke drifts- og prosjektstøtte for 2018 var 1. juni 2017. I likhet med foregående år ble 
hele tilskuddspotten fordelt i hovedtildelingen i etterkant av at statsbudsjettet for 2018 ble vedtatt i 
Stortinget i desember 2017.  

Våren 2018 ble det avholdt felles informasjonsmøte for de frivillige organisasjonene om 
tilskuddsordningens krav og kriterier, samt praktiske spørsmål rundt søkeprosessen for 2019. I møtet 
la organisasjonene frem sine planer og mål for det kommende året. I oktober ble organisasjonene 
invitert til en orientering om regjeringens budsjettforslag, herunder fordeling av tilskuddsmidler. 
Fagavdelingen hadde også i løpet av året møter med enkeltorganisasjoner.  

Fra og med 2016 har FD stilt krav om registrering i Frivillighetsregisteret for organisasjoner som søker 
driftstilskudd. Frivillighetsregisteret er et sentralt virkemiddel for å forbedre og forenkle 
samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter.  

FD gjennomførte i 2018 en evaluering av tilskuddsordningen for frivillige organisasjoner og 
virksomhet. Evalueringen fant at tilskuddsordningen samlet sett fungerer etter hensikten og at 
tilskuddsordningens formål i stor grad oppfylles. Organisasjoner og prosjekter som oppfyller 
tilskuddsordningens formål og de mest sentrale tildelingskriteriene gir best effekt. Flertallet av 
organisasjonene som mottar driftsstøtte oppfyller tilskuddsordningens formål i stor eller middels stor 
grad. Prosjekter som kun oppfyller mindre viktige sentrale tildelingskriterier har lavere effekt. I 2018 
reviderte FD tilskuddsordningens tildelingskriterier, og reduserte tildelingskriteriene fra 10 til 6, etter 
anbefalinger gitt i evalueringsrapporten.  

3.3 Tilskuddsordning for prosjekter relatert til andre verdenskrig og kulturhistoriske 
hendelser 
Tilskuddsordningen for prosjekter relatert til andre verdenskrig og kulturhistoriske hendelser har hatt 
en betydelig vekst i antall søkere og søknader til ordningen, og omsøkte midler går ut over 
budsjettrammen for tildeling. Målet med ordningen er å støtte opp om et bredt antall prosjekter og 
initiativ, men ordningen er ikke ment å fullfinansiere enkeltprosjekter. Viktige markeringer i 
forbindelse med andre verdenskrig finner sted i 2019 og 2020. Departementet vil i disse årene 
vurdere behovet for å øke budsjettrammen for å legge til rette for flere og relevante prosjekter. 

3.4 Tilskuddsordning for kommunikasjonsprosjekter  
Ansvaret for tilskuddsordning for kommunikasjonsprosjekter ble i slutten av 2018 flyttet fra 
Kommunikasjonsenheten i FD til FDs avdeling for personellpolitikk, kompetanse og felles juridiske 
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tjenester. Formålet med denne overføringen av tilskuddsordningen er å forbedre forvaltningen av 
ordningen og samle kompetanse om tilskuddsforvaltning på færre avdelinger. Tilskuddsordningen 
har i de seneste år hatt et lavt antall søkere. Midlene på tilskuddsordningen er derfor i 2019 
omdisponert til et prosjekt for etablering av et nasjonalt veteranmonument.  

4 Måloppnåelse og samfunnsverdi for Forsvarsdepartementets 
tilskuddsordninger 
4.1 Tilskuddsordning for akademiske institusjoner og universitetsmiljø innen 
sikkerhets- og forsvarspolitisk forskning  
Forskning og utvikling (FoU) er viktig for å bringe Norge videre som et kunnskapssamfunn. FoU har 
spilt en viktig rolle i omstillingen i Forsvaret og i utviklingen av sikkerhetspolitikken. Den teknologiske 
utviklingen og en stadig mer uforutsigbar sikkerhetssituasjon tilsier et behov for FoU også i 
fremtiden.  

Forskningen som mottar støtte gjennom tilskuddsordningen for akademiske institusjoner og 
universitetsmiljø innen sikkerhets- og forsvarspolitisk forskning har ofte en kunnskapshevende 
funksjon i det offentlige rom, i tillegg til at den er rådgivende for FD. Denne forskningen bidrar til å 
tydeliggjøre de forsvars- og sikkerhetspolitiske utfordringene som utgjør grunnlag for kvalifiserte valg 
for fremtiden. Forskningen skal gå i dybden, vurdere mulighetsrommet og peke på utfordringer, og 
på den måten bidra til at det bygges et godt forsvar.  

4.2 Tilskuddsordning for frivillige organisasjoner og virksomhet 
FD bevilget i 2018 tilskudd til et bredt spekter av forsvarsrelaterte aktiviteter, blant annet 
konferanser og seminarer, studieturer til NATO og andre institusjoner av spesiell forsvars- eller 
sikkerhetspolitisk interesse, samt aktiviteter som bidrar til samarbeid mellom Forsvaret og det sivile 
samfunnet. Aktivitetene har bidratt til å skape oppmerksomhet om, debatt rundt og forståelse av 
sentrale problemstillinger innen forsvars- og sikkerhetspolitikk. De frivillige organisasjonene som 
mottar tilskudd har bidratt med støtte til Forsvaret, for eksempel støtte til gjennomføring av 
Forsvarets arrangementer og engasjement rundt reservister.  

I rapporteringen for 2018 fra de frivillige organisasjonene fremgår det at organisasjonene som mottar 
tilskudd fra FD gjør et relevant og viktig arbeid gjennom å skape arenaer for forsvars- og 
sikkerhetspolitisk debatt. Aktivitetene er rettet mot særinteresser, organisasjonsmedlemmer og 
samfunnet generelt. Organisasjonene bidrar til å øke oppmerksomheten, debatten og engasjementet 
rundt Forsvaret. Videre supplerer organisasjonene Forsvarets egen virksomhet ved å påta seg 
oppgaver som naturlig tilligger sivilsamfunnet eller som Forsvaret selv ikke kan prioritere. 
Frivilligheten medfører en merverdi både til den som bidrar og til samfunnet som helhet. 
Enkeltmennesket oppnår kompetanse, erfaring, sosial tilhørighet og mestring. Samtidig skaper 
frivilligheten fellesskap, den bidrar til en bedre hverdag for mange mennesker og den medvirker til 
samfunnsutviklingen gjennom å utfordre og sette dagsorden i viktige saker.  

Tilskuddsmidlene går også til Det frivillige Skyttervesens miljøtiltak for støyreduksjon rundt 
skytebaner og kjøp av ny grunn til etablering av nye skytebaner utenfor eksisterende 
skjermingssoner. De støyreduserende tiltakene utføres i henhold til T-1442/2016 «Retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging». Tiltakene gir en betydelig reduksjon i støy for nærliggende 
bebyggelse. Midlene til miljøtiltak muliggjør også modernisering av skytebanene, som gjør dem 
bedre egnet til skytetrening for sivilbefolkningen og Forsvaret.  



8 

4.3 Tilskuddsordning for prosjekter relatert til andre verdenskrig og kulturhistoriske 
hendelser 
Det er få gjenlevende tidsvitner fra krigsårene, og dagens befolkning har i liten grad 
førstehåndskjennskap med hva som foregikk under krigsårene. Likevel er engasjementet og 
interessen for andre verdenskrig sterk i befolkningen. På bakgrunn av dette vurderer departementet 
at det fortsatt er behov for å videreføre dagens tilskuddsordning. Tilskuddsmidlene over 
tilskuddsordningen for prosjekter relatert til andre verdenskrig og kulturhistoriske hendelser støtter 
frivillige og private initiativ innenfor minnekultur, historieformidling og kulturminner. 
Tilskuddsmidlene bidrar til minnesteder og samlingssteder i ulike lokalsamfunn. Ukjente historier 
publiseres og prosjekter for anerkjennelse etableres. Denne typen prosjekter gjør at etterkommere 
av de som opplevde krigsårene, og andre med interesse for krigen kan få en større forståelse for sine 
forgjengeres opplevelser. Denne type aktivitet øker interessen for forsvars- og sikkerhetspolitikk i 
befolkningen og er med på å videreføre interessen for Forsvaret.  
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5 Oversikt over tildelte midler i 2018 
Nedenfor følger en fullstendig oversikt over tilskuddsmottakere i 2018 og tildelt beløp.  

Kapittel 1700, post 73  
Tilskuddsmottaker  Tema  Utbetalt beløp  
1-årig prosjektstøtte: 
Institutt for 
forsvarsstudier (IFS)  

Lars Haugom The Turkey/NATO-Russia 
Triangle 

768 706 

Institutt for 
forsvarsstudier (IFS)  

Ingvill Elgsaas Terrorberedskap og stabilitet I 
Nord 

769 076 

Norsk utenrikspolitisk 
institutt (NUPI)  

Minda Holm The Far Right’s vision of foreign 
and security policy 

525 000 

Norsk utenrikspolitisk 
institutt (NUPI)  

Helge 
Blakkisrud 

Russia’s strategic approach to 
Europe 

610 000 

Norsk utenrikspolitisk 
institutt 
(NUPI)/Sjøkrigsskolen/
CNAS  

Karsten Friis  Revitalizing Transatlantic 
Maritime Security 

2 266 000 

Universitet Nord Torbjørn 
Pedersen 

Arktisk: sivil forskning – 
Militærutfordring? 

804 000 

Forsvarets 
forskningsinstitutt 
 

Halvor Kippe Nordkoreansk atom- og 
missilutvikling  

800 331 

Institutt for 
forsvarsstudier (IFS) 

Bjørn Grønning Great Poser Politics in Asia 768 995 

Fridtjof Nansne 
Instituttet (FNI) 

Anne-Kristin 
Jørgensen 

Kystvaktens hevdelse over norsk 
suverenitet 

784 993 

Fridtjof Nansen 
Instituttet (FNI) 
 

Lars Rowe Svalbard: arktisk ressurs eller 
russisk angrepspunkt? 

751 976 

Chatham House Patricia Lewis Space Security 528 412 

Forsvarets Høgskole 
(FHS) 

Sigrid 
Johansen 

Emergency Preparedness Law 0 
(660 000 overført til 
2019) 
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Doktorgrads- og postdoktorgradsstipender (3-årig): 
Institutt for 
forsvarsstudier (IFS)  
 

Håvard 
Bækken  

Militarisering i Russland   875 000  

Norsk utenrikspolitisk 
institutt (NUPI)  
 

Cathrine Hirst Revolution, Secession and 
International order 

875 000 

ARENA 
 

Anke 
Schwartzkopf 
 

EU’s role in multilateral 
negotiation 
 

1 750 000 

Andre prosjekter: 
Institutt for 
forsvarsstudier 
(IFS)/Center for 
Strategic and 
International Studies 
(CSIS)  
 

Samarbeid 
CSIS-IFS 

CSIS/IFS – samarbeid – 
Washington DC  
 

270 000 
 

ACUS Program   1 087 500 
Totalt utbetalt 2018   14 200 877 
 

 

  



11 

Kapittel 1700, post 71 
Tilskuddsmottaker  Tema Utbetalt beløp 
Frivillige organisasjoner og virksomhet 
Det frivillige skyttervesen Drifts- og prosjektstøtte. Prosjekter som fikk 

innvilget støtte: utdanning og 
kompetanseutvikling, ungdom og rekruttering, 
Miljøpakke, «feltskyting, stang- og 
felthurtigskyting, skifeltskyting og skogsløp med 
skyting», arrangement (bl.a. nordisk mesterskap 
og NM), markering av DFS' sitt 125-årsjubileum i 
2018 
 

30 395 000 

Folk og Forsvar Drifts- og prosjektstøtte. Prosjekter som fikk 
innvilget støtte: sikkerhetspolitiske dagsseminar, 
«temadager, foredrag, rollespillet Fred og 
konflikt», studieturer,  
«støtte til studieturer og andre arrangementer», 
nordisk samarbeid, tidsskriftet Folk og Forsvar, 
meningsmålinger,  
trykksaker/informasjonsmateriell/leksikon 
 

8 377 000  

Den norske Atlanterhavskomité Drifts- og prosjektstøtte. Prosjekter som fikk 
innvilget støtte: Leangkollenkonferansen,  
«seminarer, workshops og kurs», regionale kurs i 
internasjonal politikk, digital kommunikasjon og 
publikasjoner, studieturer, 
nordisk forsvarspolitisk samarbeid, 
ungdomsnettverk, Sikkerhetspolitisk dypdykk 
(samtalekonsept) 
 

7 160 000 

Norske reserveoffiserers 
forbund 

Drifts- og prosjektstøtte. Prosjekter som fikk 
innvilget støtte: militære ferdigheter, fysisk 
fostring og mestring, teoretiske kurs og 
kompetansevedlikehold for instruktører og 
ressurspersoner, praktiske kurs og 
mestringsaktiviteter for reservister og veteraner, 
kompetansestøtte til Forsvaret, 
forsvarsinformasjon og –motivering,  
kultur og tradisjonsaktivitet/lokal 
informasjonsvirksomhet 
 

4 667 000 

Norges forsvarsforening Drifts- og prosjektstøtte. Prosjekter som fikk 
innvilget støtte: sårbarhetskonferanser, 
lokale ungdomskonferanser, konferanser knyttet 
til Landmaktsproposisjonen, 
Sikkerhetskonferansen/sårbarhetskonferansen 
2018, «Samfunnssikkerhet og samarbeid», 
tidsskriftet Norges Forsvar, nettsider,  
NATO-konferanser 2018 
 

2 958 000 
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Kvinners frivillige beredskap Drifts- og prosjektstøtte. Prosjekter som fikk 
innvilget støtte: tidsskriftet Trygge Samfunn, 
Totalforsvarskonferansen 2018, 
Sårbarhetskonferansen 2018, Verdikonferansen 
2018, krisespill 2018, Forsvarets støtte til det 
sivile samfunn, «I mediebildet» (frokostmøter), 
kurs i totalforsvarskonseptet 
 

2 593 000 

Norges lotteforbund Drifts- og prosjektstøtte. Prosjekter som fikk 
innvilget støtte: «Prøvekjør Forsvaret med NLF» 
 

900 000 

Oslo Militære Samfund Drifts- og prosjektstøtte. Prosjekter som fikk 
innvilget støtte: Clausewitz-seminar 2018, 
rens/renovering av malerier, renovering av 
toalettfasiliteter 
 

429 100 

Norges militære 
kameratforeningers forbund 

Drifts- og prosjektstøtte. Prosjekter som fikk 
innvilget støtte: foredragsvirksomhet, 
skytekonkurranse, nordisk presidentmøte, og 
NMKFs klubbaften 
 

125 000 
 

Kristiansand militære samfunn Driftsstøtte  
 

120 000 

Bergen militære samfunn Driftsstøtte 
 

56 000 

Tromsø militære samfunn Driftsstøtte 
 

52 000 

YATA Norge Prosjektstøtte til Nordisk sikkerhetskonferanse 
2017. 
 

170 000 

Namdalseid jeger- og fiskarlag Prosjektstøtte til vedlikehold og utbedring av 
skytebaner. 
 

70 000 

Fartøylaget KNM Alta Prosjektstøtte til prosjekt for produksjon av 
informasjonsmateriell.  

100 000 
 

Totalt utbetalt 2018  58 172 100 
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Andre verdenskrig og kulturhistoriske hendelser 
 
Nansen Fredssenter 
Lillehammer 

Markering av avslutning av første verdenskrig i 
Lillehammer kirke, hvor blant andre pårørende til 
omkomne sjøfolk deltok. 

  
 
150 000 

Opera Forlag 
 

Bok om den kommunistiske 
motstandsbevegelsen: «Gestapos mest 
ettersøkte nordmenn» av Ingeborg Solbrekken 

  
50 000 

 
Leif Kibsgaard 

Søknad om støtte til monument over engelsk 
soldat på Hustad i Inderøy. 

  
50 000 

 
Vidar Eng 

Søknad om trykkestøtte til bok om Fredrik 
Monsen, som var forsvarsminister i 2 perioder i 
1928 og i årene 1935-39. Han var først 
antimilitarist og ville avvikle Forsvaret, senere 
endret han syn og kjempet innad i regjeringen 
for å styrke Forsvaret. Han var med på å legge 
grunnlaget for det forsvaret vi hadde da Tyskland 
angrep Norge 9. april 1940. 

20 000 

Øivind Lunde Bok om Erkebispegården 
 

  
75 000 

 
Ares Forlag 
 

Søknad om støtte til bokprosjektet: «Norske FN-
soldater i skuddlinjen Libanon 1978-1998» 

50 000 

 
Orkana Forlag AS 

Søknad om tilskudd til forfatterseminar for andre 
verdenskrigsskribenter og skolebesøk. 

20 000 

Stiftelsen Arkivet Markering av 8. mai 
 

10 000 

Stiftelsen Akershus festning for 
Kunst og Kultur 

Vandreteater «Årringer i stein» 175 000 

Stiftelsen Akershus festning for 
Kunst og Kultur 

Peer Gynt 150 000 

Stiftelsen Akershus festning for 
Kunst og Kultur 

Shakespear Globe on Tour 
"Helligtrekongersaften" 

60 000 

 
Geir Brenden 
 

Søknad om støtte til forskningsprosjekt om de 
norske frontkjemperne 

30 000 

 Vice Admiral Mike Gretton, 
Chairman of the Battle of the 
Atlantic Memorial 

 88 800 

 
Loggen kystlag 
 

Markering av Teie Ubåtstasjon 100 års jubileum. 
Teie ubåtstasjon var i drift fra 1918 til 1940. 100 
års jubileet skal markeres 15. og 16. september. 
Det søkes om støtte til permanent utstilling, 
trykking av brosjyre, leie av telt og annonser i 
lokalaviser. 

20 000 

 
Norges Militære 
kameratforeningers forbund 
 

Tilskudd til: Polititroppenes minne, 
Foredragsholdere og deltakerstøtte til seminar 
om Polititroppene og Veteran-delegasjon til 
minne om partisanenes innsats i nord. 

20 000 
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Bent Lønrusten/Ellwood 
memorial 
 

Støtte til  monument over engelsk flyger som ble 
skutt ned over Lier 

27 000 

 
Stiftelsen Måløyraidsenteret 
 

Stiftelsen ble i tidligere brev tilstått et 
driftstilskudd på til sammen 225 000,- for årene 
2016, 2017 og 2018. Åpningen av Senteret ble 
utsatt til 2018 og de ba om å få utbetalt hele 
beløpet i år grunnet store utgifter. 

225 000 

Åmot og omegn 
forsvarsforening 

Vedlikehold og oppgradering av de restaurerte 
kampstillingene på Østre Æra med tilhørende 
objekter og lokal krigshistorie 
 

100 000 

 
Oladalens Venner 

Oladalens Venner arbeider for å ivareta den 
lokale krigshistorien på Helgeland. De søker om 
25 000 i driftsstøtte og 26 210 til ny projektor og 
lerret til museet, kabler og oppheng, samt 
oppslagstavle om Osen og Fagerlimoen fangeleir. 
 

15 000 

Ares Forlag Bok om «Bombingen av marineverftet 
Karljohansvern» 
 

30 000 

 
Ares Forlag 

Produksjonsstøtte til boken «Krigsseilere. Seilas 
på liv og død. Marinen- og handelsflåtens krig 
1939-1945» 

50 000 

 
Ares Forlag 

Produksjonsstøtte til bok om  – Lofoten-raidet 
1941 (alias Reineraidet) 

40 000 

 
Ares Forlag 

Søknad  produksjonsstøtte til bok om  Norske 
kommandosoldater i kamp i Walcheren av Frode 
Lindgjerdet 

40 000 

Kari-Anne Karlsen  
Bok om kampene i Valdres og Søndre Land.  
Trykkestøtte, layout og reiseutgifter. 

90 000 

Rollag kommune Minnetavle over tysk soldat som falt i kamper 
lokalt. 

20 000 

Sandefjord kommune Interaktiv nettside til bruk i skolen om 
motstandsarbeidet under WW2 i Vestfold. 

105 000 

Egil Ødegård/Evil Doghouse 
 

Søknad om tilskudd til filmen "Lengsel etter 
nåtid", en helaftens spillefilm med manus og regi 
av Knut Erik Jensen, som blant annet har 
produsert Iskyss, Stella Polaris og Heftig og 
Begeistret. Filmen handler om nedbrenningen og 
evakueringen av Finnmark og Nord-Troms. 

200 000 

Flora Historielag Tilskudd til monument til minne om 
kystagentene Dagfinn Ulriksen, Atle Svardal og 
hjelperen deres Sigrun Solberg. Statuegruppe 
med 3 statuer.  

150 000 

John Fiskvik/ Minnefondet for 
krigsseilere fra Rendalen 

Tilskudd til monument over krigsseilere i 
Rendalen (alias skogsmatrosene) 

50 000 

Krigsseilere i Mandal Støtte til krigsseilermonument i Mandal 75 000 
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Spætt Film Søknad om støtte til spillefilmen «XU» 
 (tidligere «Ingenting forsvinner»)».   

50 900 

Shybert productions AS 
Org.nr. 997329929 

Dokumentarfilm om kampene i Haugsbygda på 
Ringerike aprildagene 1940 

300 000 

 
Foreningen Scottish Norwegian 
Connection 
 

Tilskudd til innsamling av dokumentasjon knyttet 
til Den norske brigade i Skottland 1940-45 

95 000 

Totalt utbetalt 2018  2 631 700 
 
 
Kommunikasjonsprosjekter 
Norges Forsvarsforening Seminar i forbindelse med NATO-øvelsen Trident 

Juncture 
65 000 

Totalt utbetalt 2018  65 000 
 

 

 

 


