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Høringssvar: Forskrift om Forsvarsdepartementets tilskuddsordninger for frivillig aktivitet på forsvars- og sikkerhetsområdet 
§ Høringsinstans Høringssvar Forsvarsdepartementets kommentarer 
Generelt Kommunal- og 

moderniserings
departementet 

Ingen merknader  

Generelt Helse- og 
omsorgs-
departementet 

Ingen merknader  

Generelt Veteranforbund
et SIOPS  

Ingen merknader  

Generelt Landbruks- og 
mat-
departementet 

Ingen merknader  

Generelt Justis- og 
beredskaps-
departementet 

Ingen merknader  

Generelt Samferdsels-
departementet 

Ingen merknader  

Generelt Norsk 
Totalforsvars-
Forum 

Ingen merknader  

Generelt Det frivillige 
Skyttervesen 
(DFS) 

«Det frivillige Skyttervesen (DFS) takker for muligheten 
til å komme med innspill til «Forskrift om tilskudd til 
frivillig aktivitet på forsvars- og sikkerhetsområdet». 
 
Som kjent framgår det av våre grunnregler – sist 
godkjent av Stortinget i 2016 – at vårt formål er «å 
fremme god våpenkultur og praktiske skyteferdigheter, 
samt sikre tilgang til en desentralisert 
skytebanestruktur, til nytte for Forsvaret og samfunnet 
for øvrig.» 
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DFS legger opp til en rekke aktiviteter som bidrar til å 
oppfylle formålsparagrafen på en best mulig måte. 
Dette skjer blant annet gjennom utdanning av 
tillitsvalgte og instruktører, opplæring i sikker og kyndig 
våpenbruk, samt tilrettelegging for Forsvarets (spesielt 
Heimevernet) bruk av skytebaner. Videre ved tiltak og 
arrangementer på ulike nivå som bidrar til utvikling av 
praktiske skyteferdigheter og ivaretakelse av en 
desentralisert skytebanestruktur. Samlet sett er det vår 
klare oppfatning at dette utgjør et vesentlig bidrag til 
totalforsvaret, og derigjennom økt forsvarsvilje og 
forsvarsevne i det norske folk. 
 
Kommentarer til forslaget om ny forskrift 
DFS har i tillegg til forslag om ny forskrift lagt til grunn 
følgende dokument, som det 
også er vist til i høringsbrevet fra 
Forsvarsdepartementet (FD): 
 
- Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig (Meld. 
St. 10/2018-2019) 
 
- Forenkling av statlige tilskuddsordninger for frivillige 
organisasjoner 
(Kulturdepartementet (KUD) veileder 2017) 
 
- Evaluering av tilskuddsordning under 
Forsvarsdepartementet (FD) (FD mai 2018)». 

Generelt Norske Reserve-
offiserers 
Forbund (NROF) 

«NROF har formål er å støtte Forsvaret og forankre 
forsvarsviljen gjennom å arrangere aktiviteter og 
virksomhet som fremmer medlemmenes aktive forhold 
til Forsvaret og ivaretar reservistenes interesse, se figur 
i vedlegg. Videre legger vi opp til aktiviteter som bidrar 
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til at den enkelte reservist er bedre rustet til å 
tilfredsstille Forsvarets krav, og derigjennom kan være 
en verdifull ressurs for Forsvaret. Forbundets aktivitet 
spenner over et vidt spekter innenfor kjerneområdene 
militær idrett og skyting, kompetanse, informasjon 
samt kultur og tradisjon». 

Generelt Utenriks-
departementet 

Utenriksdepartementet (UD) har tatt direkte kontakt 
med saksbehandler i Forsvarsdepartementet (FD). UD 
påpekte at FDs vurderinger av forholdet til 
støttereglene i EØS bør fremgå av høringsnotatet. 
Utover dette har UD ingen merknader til saken.  

Departementet har gjennomgått de fire tilskuddsordningene 
opp mot reglene om statsstøtte i EØS-avtalen artikkel 61, som 
er gjennomført i norsk rett gjennom EØS-loven. 
Tilskuddsordningene er rettet inn mot støtte til drift av 
organisasjoner og prosjekter av ikke-økonomisk karakter og 
kulturrelaterte tiltak. Enkelte prosjekter og organisasjoner 
mottar også kun støtte inntil 200 000 € over en tre-årsperiode – 
støtte som er omfattet av unntaket i statsstøtteregelverket for 
bagatellmessig støtte. På denne bakgrunn er det Forsvars-
departementets vurdering at tilskuddsordningene er i tråd med 
statsstøtteregelverket.  
 

Generelt Stiftelsen 
Akershus 
festning for 
kunst og kultur 
(SAKK) 

«Siftelsen Akershus festning for kunst og kultur (SAKK) 
vil gjere Forsvarsdepartementet merksam på at 
endringa vedr. forskrift for FD si tilskotsordning for 
frivillig aktivitet på forsvars- og sikkerhetsområdet ser 
ut til å føre til at SAKK ikkje lengre vil kome inn under 
denne ordninga. SAKK er heilt avhengig av å kunne søke 
Forsvarsdepartementet om støtte til prosjekt. Det har 
vist seg vanskeleg å få ekstern sponsorstøtte til 
stiftelsen. Jamfør søknad om driftstilskott (øremerkede 
tilskudd) så har SAKK fremja ynskje om at det blir lagt 
inn ei fast prosjektstøtte til desse prosjekta i 
driftstilskotet for å sikre kontinuitet for dei store 
prosjekta som er produsert av SAKK som festningsspel 
(Peer Gynt, Kristin Lavransdatter), vandreteater, samt 
prosjekt med ei viss økonomisk risiko. Ei slik omlegging 

Stiftelsen Akershus festning for kunst og kultur (SAKK) mottar 
øremerket støtte over statsbudsjettet til drift av SAKK og kultur-
aktiviteter på Akershus festning i regi av stiftelsen. Stiftelsens 
formål er å styrke, organisere og koordinere kulturell 
virksomhet på Akershus festning. Tidligere retningslinjer har 
åpnet for prosjektstøtte til kulturarrangementer på Forsvarets 
historiske etablissementer. I forslag til ny forskrift er dette 
søknadskriteriet fjernet og, som SAKK påpeker, vil det ikke 
lenger være mulig å søke om tilskudd til slike kulturprosjekter 
etter kapittel 5.  
 
FD legger imidlertid opp til at SAKK kan søke om støtte til sine 
kulturprosjekter på Akershus festning, som del av søknad om 
øremerket tilskudd til stiftelsen.   
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vil vere positivt for stiftelsen. Samla prosjektstøtte fra 
Forsvarsdepartementet til SAKK har lege fast på NOK 
385 000 dei siste åra. Til samanlikning fekk SAKK i 2019 
NOK 600 000 i prosjektstøtte frå Oslo kommune. SAKK 
vonar at Forsvardepartementet kan leggje seg på same 
nivå i høve til øremerka prosjektstøtte.» 

§ 2 Det frivillige 
Skyttervesen 
(DFS) 

FD har tidligere signalisert en intensjon om å dreie 
støtten i større grad fra drift til aktivitet, noe DFS har 
fulgt opp. Den vesentlige endringen i forslag til ny 
forskrift sett fra vår side er at faste aktiviteter flyttes fra 
prosjektstøtte til driftsstøtte.  
 
DFS ser det imidlertid som formålstjenlig å skille mellom 
to typer (sentrale) driftsutgifter: 
1) driftsutgifter knyttet til administrativ drift av 
sentralleddet, inkludert anskaffelse og utvikling av 
administrative verktøy 
2) driftsutgifter knyttet til aktiviteter/prosjekter som 
gjennom lavere organisasjonsledd bidrar til å realisere 
organisasjonens formål. 
 
Hvis FDs tidligere uttalte intensjon skal følges opp ser vi 
det i utgangspunktet som 
uhensiktsmessig å skille mellom faste aktiviteter og 
prosjekter slik forslaget legger opp til. 
 
Drøfting 
DFS jobber kontinuerlig med at en større andel av 
budsjettet benyttes til aktiviteter i organisasjonen. De 
siste årene har vi lagt til rette for økt aktivitet gjennom 
skyteskoler og utdanning, eLæring på mange områder 
og ekstra satsinger knyttet til feltskyting og anlegg. En 
stadig større del av midlene har gjennom slike tiltak gått 

Tilskudd til frivillige organisasjoner fra staten er normalt gitt 
som driftstilskudd eller prosjekttilskudd. Driftstilskuddet skal 
styrke den daglige driften av organisasjonen og har ofte som 
mål å støtte frivilligheten i seg selv. Prosjekttilskudd vil typisk ha 
som formål å bidra til mer konkrete sektormål og vil ha en mer 
avgrenset karakter.  
 
Forsvarsdepartementets vurdering er at det bør være en klar 
avgrensning mellom organisasjonenes driftsutgifter og 
aktiviteter. Departementet vil i større grad vurdere hvor det er 
hensiktsmessig å gi driftsstøtte og prosjektstøtte, basert på 
hvilken type støtte som vil gi best effekt i det enkelte tilfelle.  
 
Basert på innspillene i høringsrunden fra DFS og NROF ser vi at 
det er hensiktsmessig å fortsatt skille mellom rene 
administrative utgifter og utgifter knyttet til aktiviteter og 
prosjekt. Departementet opprettholder derfor tidligere praksis 
om at faste, så vel som tidsavgrensede, prosjekter behandles 
som prosjektstøtte. Vi ser det samtidig ikke som hensiktsmessig 
å introdusere «aktivitetsstøtte» som et nytt begrep. Dette er i 
tråd med kategoriene av tilskudd Kulturdepartementets 
veileder «Forenkling av statlige tilskuddsordninger for frivillige 
organisasjoner» fra 2017 benytter.  
 
§ 2 vil i forskriften ha følgende ordlyd:  
 
«§ 2 Definisjoner  
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til aktivitet. DFS mener også at alle kostnader relatert til 
aktiviteter i organisasjonen i større grad bør legges til 
den enkelte aktivitet. Eksempelvis bør lønnskostnader 
til fast ansatte som driver med aktivitetsrettede tiltak 
kunne legges inn som aktivitetskostnad. 
 
Selv om mange av DFS sine aktiviteter er faste og 
gjentas årlig, vil de variere i innhold og innretning, og 
ikke minst i hvem som deltar. Basert på dette evner vi å 
nå ut til nye målgrupper, og tilpasse kurs og aktiviteter 
ift. hva som er mest aktuelt og etterspurt. 
 
Både KUDs veileder og frivillighetsmeldingen legger til 
grunn at mest mulig offentlig støtte skal være 
driftsstøtte for å forenkle tilskuddsordningene og 
rapportering. Det vil si at organisasjonene selv i større 
grad kan vurdere hvordan midlene best skal brukes 
innenfor formålet. 
 
FD følger opp dette i forslag til ny forskrift. DFS 
forutsetter samtidig at FD med dette forslaget går bort 
fra intensjonen om en jevnere fordeling mellom 
driftsstøtte og prosjektstøtte. I så fall støtter DFS 
forslaget til FD, og det er også i tråd med Solliutvalgets 
anbefaling fra 2014. Konsekvensen av dette blir at andel 
driftstøtte vil bli langt høyere enn i dag, som følge av at 
de faste aktivitetene som det i dag søkes om 
prosjektstøtte til går over til driftsstøtte. For DFS utgjør 
dette i om lag 6-7 mill. kr. per år. 
 
Dersom FD fortsatt ønsker en tydelig deling mellom 
drift og aktivitet, kan en 

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.» 
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alternativ modell være å dele tilskuddet i tre 
støtteordninger. I så fall kan § 2 Definisjon lyde slik: 
 
I) Grunnstøtte: 
a) Driftsstøtte: tilskudd til daglig drift av virksomheten, 
som faste og generelle 
administrative utgifter, og utgifter til anskaffelse og 
utvikling av administrative 
verktøy. 
b) Aktivitetsstøtte: tilskudd til faste aktiviteter, inkludert 
aktivitetsbaserte lønns- og 
driftsutgifter knyttet til dette. 
II) Prosjektstøtte: tilskudd til kortere og avgrensede 
prosjekter, inkludert 
prosjektbaserte lønns- og driftsutgifter knyttet til dette. 
Bidragsordninger til 
underliggende organisasjons-ledd. 
 
Med en slik modell oppnår man et klart skille mellom 
drift, aktivitet og prosjekter. 
Som et eksempel fra et annet departement ser DFS at 
KUD i sin tildeling til Norges Idrettsforbund (NIF) bruker 
grunnstøtte (post 1 og 2) som er tilsvarende 
driftsmidler til NIF og særforbund. Så har de 
aktivitetsmidler (post 3) til barn, ungdom og bredde 
og toppidrettsmidler (post 4). Dette medfører etter vår 
forståelse at KUD i praksis 
deler mellom driftsmidler og aktivitetsmidler, noe som 
DFS mener er rett. 
 
For DFS vil en slik inndeling av tilskuddet være 
klargjørende og formålstjenlig. Vi ser likevel at det 
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kanskje blir mer krevende å forholde seg til enn FDs 
forslag for de 
mange mindre organisasjonene som får sine tilskudd 
over FDs tilskuddsordninger. 
 
DFS mener således at det er fornuftig å skille mellom 
utgifter knyttet til drift av 
Sentralleddet (administrasjon), og utgifter som er 
direkte relatert til aktivitetsrettede tiltak for å styrke 
aktiviteten i lavere ledd i organisasjonen. 
 
Øremerkede tilskudd (prosjektstøtte) 
Øremerkede tilskudd er ikke direkte omtalt i 
høringsbrevet. Dette gjelder 
Eksempelvis miljøpakkemidlene, som går til 
miljørettede tiltak knyttet til skytterlag tilknyttet DFS, 
etter bestemte retningslinjer. Vi forutsetter at denne 
ordningen fortsetter som prosjektstøtte så lenge det er 
behov for slike tiltak. 

§ 2 Norske Reserve-
offiserers 
Forbund (NROF) 

«Slik NROF ser det som uhensiktsmessig å skille mellom 
aktivitet og prosjekt slik som utkastet legger opp til. All 
den tid den uttalte ambisjon er å dreie støtten i større 
grad fra drift til aktivitet, noe NROF støtter, ser vi at er 
det som formålstjeneslig å skille mellom faste og 
generelle administrative utgifter, inkludert anskaffelse 
og utvikling av administrative verktøy, og utgifter 
knyttet til aktiviteter/prosjekter for 
medlemmer og andre som bidrar til å oppnå formålet 
med organisasjonen. 
 
Drøfting 
NROF jobber kontinuerlig med at en større andel av 
budsjettet skal benyttes til aktiviteter for medlemmene 

Se kommentar til § 2 under DFS.   
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da det er aktiviteter som gjennomføres gjennom året 
som er fundamentet i organisasjonen. Noen av de 
grepene vi gjør for i større grad å synliggjøre dette for 
våre medlemmer er at vi jobber med å inkludere alle 
kostnader i den enkelte aktivitet. Dette dreier seg om å 
inkludere rene utgifter i forbindelse med innkjøp og 
lignende, sekretariatets arbeid knyttet til den enkelte 
aktivitet og ikke minst verdien av frivillig arbeid. 
 
Som en medlems basert organisasjon jobber vi 
kontinuerlig med å videreutvikle våret tilbud til 
medlemmene. Dette kan være videreutvikling av 
eksisterende aktiviteter eller utvikle nye aktiviteter. 
Målet er å til enhver tid å ha aktiviteter som er tilpasset 
NROFs formål og som er tilpasset medlemsmassen slik 
at vi beholder eksisterende medlemmer og evner å 
rekruttere nye. 
 
Selv om NROFs aktiviteter gjentas årlig, vil de alltid 
variere i innhold/innretning og ikke minst i hvem som 
deltar. Basert på dette evner vi å nå ut til nye 
målgrupper og tilpasse kurs/seminarer ift hva som er 
aktuelt. For eksempel legger NROF stor vekt på at være 
skyteaktiviteter skal foregå på en forsvarlig måte. Dette 
gjør at vi har et vel etablert kvalifiseringsprogram for 
skyttere og en veletablert kursrekke for 
skyteinstruktører og standplassledere. Disse 
aktivitetene utvikles kontinuerlig og er viktige arenaer 
for å opprettholde et oppdatert skytereglement og 
oppdaterte utdanningsprogrammer. Videre har vi flere 
veletablerte seminarer, som for eksempel PSYOPS-
seminar og militærmaktseminar, som bidrar til 
forsvarsforståelse og forsvarsvilje. For at disse skal være 
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relevante er de i kontinuerlig utvikling med hensyn til 
innhold. Vi ser også på muligheten for å arrangere flere 
seminarer samme år, men variere sted, for å nå 
nye/større målgrupper. Disse eksemplene viser etter 
NROF sitt syn at det er vanskelig å skille på aktivitet og 
prosjekt, og at aktivitetene er grunnpilaren i å oppnå 
forbundets formål. Dette gjør at det for NROF virker lite 
hensiktsmessig å skille mellom aktivitet og prosjekt. 
 
NROF mener derfor at det er fornuftig å skille mellom 
utgifter knyttet til drift av sentralleddet 
(administrasjon), og utgifter som er direkte relatert til 
aktivitetsrettede tiltak for å styrke aktiviteten i 
organisasjonen. 
 
Som et eksempel fra et annet departement ser NROF at 
Kulturdepartementet (KUD) i sin tildeling Norges 
Idrettsforbund bruker grunnstøtte (post 1 og 2) som er 
tilsvarende driftsmidler til NIF og særforbund. Så har de 
aktivitetsmidler (post 3) til barn, ungdom og bredde og 
toppidrettsmidler (post 4). Dette medfører at KUD i 
praksis deler mellom driftsmidler og aktivitetsmidler, 
noe som NROF mener er rett. 
 
Forslag til nye definisjoner 
a) Driftsstøtte: tilskudd til daglig drift av virksomheten, 
faste generelle administrative 
utgifter, og utgifter til anskaffelse og utvikling av 
administrative verktøy 
 
b) Aktivitetsstøtte: tilskudd til aktiviteter og kortsiktige 
og avgrensede prosjekter, inkludert lønns- og 
driftsutgifter knyttet til dette. 
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(...) 
 
Oppsummert 
Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) takker for 
muligheten til å komme med innspill til «Forskrift om 
tilskudd til friville aktivitet på forsvars- og 
sikkerhetsområdet». 
NROF mener den foreslåtte innretningen med 
«Driftsstøtte» og «Prosjektstøtte» ikke er 
hensiktsmessig og mener derfor at det er fornuftig å 
skille mellom utgifter 
knyttet til drift av sentralleddet (administrasjon), og 
utgifter som er direkte relatert til aktivitetsrettede tiltak 
for å styrke aktiviteten i organisasjonen». 

§ 3 Norske Reserve-
offiserers 
Forbund (NROF) 

«Forslag til endring i søknad til prosjektstøtte 
 
«En søknad om støtte til aktiviteter og prosjekter skal 
angi»: 
a) Som beskrevet i høringsutkastet 
b) Budsjett for søkte aktivitet og/eller prosjekt, 
inkludert opplysninger om andre 
finansieringskilder og bruk av egenandel 
c) Beskrivelse av aktiviteten og/eller prosjektet og hva 
søkeren vil oppnå med 
tilskuddet 
d) Hvordan aktiviteten og/eller prosjektet bidrar til at 
tilskuddsordningens formål 
oppnås 
e) Målgruppe for aktiviteten og/eller prosjektet 
f) Som beskrevet i høringsutkastet» 

Prosjektstøtte omfatter både støtte til aktiviteter og prosjekter 
og det er derfor ikke behov for en egen kategori for aktiviteter. 
Se for øvrig kommentar til § 2 under DFS. 
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§ 7 Norske Reserve-
offiserers 
Forbund (NROF) 

««Ved vurdering av om det skal tildeles støtte til 
aktiviteter og prosjekter skal det blant annet legges vekt 
på om aktiviteten/prosjektet» 
 
Vurderingskriteriene foreslås å være som beskrevet i 
høringsutkastet.» 

Prosjektstøtte omfatter både støtte til aktiviteter og prosjekter 
og det er derfor ikke behov for en egen kategori for aktiviteter. 
Se for øvrig kommentar til § 2 under DFS. 

§ 9 NVIO – Norges 
Veteranforbund 
for 
Internasjonale 
Operasjoner 

«For å være tildelingsberettiget etter § 9 bør det stilles 
følgende krav: 
 En veteranorganisasjon er en frivillig organisasjon 
bestående av medlemmer (veteraner), 
familiemedlemmer og støttemedlemmer som betaler 
en årlig kontingent på minimum 200 kroner. 
 Veteranorganisasjonen skal være demokratisk, dvs 
alle medlemmer skal ha stemmerett, lik møte-, tale- og 
forslagsrett og rett til å la seg velge som representant. 
 Veteranorganisasjonen skal gjennomføre årlige 
årsmøter. Årsberetning og regnskap skal være 
offentlige. 
 Tildeling av midler til veteranorganisasjoner bør være 
basert på medlemstall. Unntak kan gjøres i forbindelse 
med tildeling av midler til særskilte formål eller for å 
ivareta spesielle grupper.» 

Tilskuddsordningene i denne forskriften baserer tildeling på 
bakgrunn av skjønnsmessige vurderinger i henhold til den 
enkelte organisasjon eller prosjekts evne til måloppnåelse i 
henhold til tilskuddsordningens formål og vurderingskriterier.  
Det er fra departementets side ikke lagt opp til 
beregningsregler for utmåling av tilskudd, og det er derfor ikke 
foreslått bestemmelser som stiller krav til hvordan 
organisasjonene er bygd opp.  
Organisasjonene som mottar tilskudd kan ha ulik struktur og 
oppnå tilskuddsordningens formål med ulike virkemidler. Flere 
av ordningene prioriterer aktiviteter hvor stor deltakelse og 
egeninnsats er viktige faktorer. Medlemsmasse kan 
nødvendigvis si noe om i hvilken grad arrangementer og 
aktiviteter vil ha en viss oppslutning, men flere 
tilskuddsmottakere mottar i dag tilskudd til større 
arrangementer med høy deltakelse, uten en større 
medlemsmasse.  
 
I vurdering av søknaden, og særlig i vurdering om tildeling av 
driftsstøtte, vil organisasjonenes egenart være av interesse.  
 
Departementet vil på bakgrunn av dette opprettholde 
gjeldende praksis og ikke utelukkende basere tildeling av midler 
på medlemstall og organisasjonsstruktur i den enkelte 
organisasjon.  Antall medlemmer i en organisasjon, 
organisasjonsstruktur, kontingent, årsrapporter og økonomi vil 
likevel være et viktig aspekt i den skjønnsmessige vurderingen 
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av om det skal tildeles tilskudd og tilskuddets størrelse. Det 
stilles særlig høyere krav til det overnevnte ved utmåling av 
driftsstøtte.  

§ 20 NVIO – Norges 
Veteranforbund 
for 
Internasjonale 
Operasjoner 

NVIO har følgende kommentar til § 20: 
 Ved innføring av ny forskrift legges det opp til en 
rutine hvor man må søke om tildeling av midler innen 1. 
juni i året før tildelingsåret. Resultatet av tildelingen vil 
ikke bli gjort kjent før i begynnelsen av januar. Dette 
medfører at svært begrenset mulighet til å planlegge 
prosjekter som er basert på midler fra 
tilskuddsordningen i 1. kvartal, hvis man ikke gis 
mulighet til å overføre innsparte midler til etterfølgende 
år. Den nye ordningen vil medføre at man vil få et 
gjennomføringsår (f. eks. fra april år 1 til mars år 2) som 
avviker fra planleggingsåret (jan år 1 – desember år 1). 
Alternativet er at tilskuddsmottaker må finansiere 
virksomheten i begynnelsen av året ved bruk av egne 
midler, noe som i praksis vil medføre krav om inntekter 
via medlemskontingent. 
 
Det vil også være viktig å unntaksvis kunne planlegge 
prosjekter med en lengre tidshorisont. NVIO ønsker å 
ha muligheten til å kunne søke om midler i år 1, 
planlegge aktiviteten i år 2 og gjennomføre aktiviteten i 
år 3. En slik løsning vil kreve aksept for at planleggingen 
ikke starter før man har fått tildelt midler, og sikre god 
planlegging og gjennomføring. Det bør derfor åpnes for 
at man gis aksept på forhånd for overføring av midler 
for prosjekter/ aktiviteter som er omfattende og/eller 
kompliserte for å sikre en best mulig planlegging og 
gjennomføring. 

Forsvarsdepartementets tilskuddsordninger utbetales på 
bakgrunn av Stortingets bevilgninger over forsvarsbudsjettet. I 
henhold til bevilgnings-reglementet gjelder bevilgninger for ett 
kalenderår («ettårsprinsippet») og statlige aktører kan dermed 
ikke forplikte staten ut over kalenderåret, med mindre 
Stortinget har gitt en særskilt fullmakt. I enkelte tilfeller kan det 
være aktuelt å be Stortinget om tilsagnsfullmakter når det er 
aktiviteter som vil pådra staten forpliktelser for framtidige 
budsjettår.  
 
Departementet vurderer at det ikke foreligger særskilte behov 
som påkrever en slik tilsagnsfullmakt for frivillig aktivitet. 
Tilskuddsordningen er ment å støtte opp under frivillig aktivitet 
og er ikke etablert for å fullfinansiere organisasjonenes virke. 
Organisasjonene må etablere andre inntektskilder som sikrer 
drift også uten tilskudd. 
 
Ettårsprinsippet gjelder som utgangspunkt ikke for 
tilskuddsmottakere og tilskuddsmottakere har anledning til å 
benytte midler i et annet kalenderår, så lenge dette er fremgår 
av søknaden og er godkjent av tilskuddsforvalter. 
 
  


