
Tilskudd til aktiviteter, regelmessige aktiviteter og drift av frivillige organisasjoner og andre, som bidrar til bedre 

levekår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile,  trans- og interkjønnpersoner 2018, kap/post 871/72

Tilskuddsmottaker Navn på tiltaket Kort om tiltaket Til utbetaling 

i 2018

Nytt 

tiltak i 

år?

Drift

Forbundet for transpersoner i Norge Driftstilskudd 523 000              

Foreningen FRI Driftstilskudd 4 330 000           

Skeiv Ungdom Driftstilskudd 820 000              

Skeiv Verden Driftstilskudd 1 110 000           

Oslo/Fusion Film Festival (tidl. Skeive Filmer) Driftstilskudd 360 000              

Regelmessige aktiviteter

Blikk as Utgivelse av Blikk Utgivelse av månedsmagasinet Blikk og drift av blikk.no. 

Tilskudd gitt for årene 2018, 2019 og 2020.

           2 475 000 

Forbundet for transpersoner i Norge Lavterskeltilbud for personer med en 

kjønnsidentitet og/eller et 

kjønnsuttrykk som ikke samstemmer 

med kjønn tildelt ved fødsel

Samarbeid mellom FTPN og Stensveen Ressurssenter 

(SR), bestående av samfunnsinformasjon, 

kontakttjenester betjent av SR, kortere opphold med 

samtaler, veiledning og nettverksbygging, sommertreff, 

juletreff og kveldsarrangementer, kurs og seminarer. 

Tilskudd gitt for årene 2016, 2017 og 2018.

              200 000 

Harry Benjamin Ressurssenter Sommerleir fra ensomhet til 

flersomhet

Sommerleir for personer som opplever å være født i feil 

kropp, i samarbeid med Norges Røde Kors senter på 

Eidene i Tjøme i Vestfold. Tilskudd gitt for årene 2016, 

2017 og 2018.

              200 000 

Foreningen FRI Kjønnsmangfold Helhetlig prosjekt om kjønnstematikk, med politisk 

lobbyarbeid, sikring av transpersoners juridiske 

rettigheter, forebygging og bekjemping av diskriminering, 

synliggjøring av transpersoner og de problemstillingene 

de møter i sin hverdag, arbeid mot hatkriminalitet, 

likepersonsarbeid, produksjon av informasjonsmateriell 

mm. Tilskudd gitt for årene 2016, 2017 og 2018.

              475 000 



FRI Bergen og Hordaland Regnbuedagene i Bergen Gjennomføring av Pride-festival i Bergen. Tilskudd gitt 

for årene 2016, 2017 og 2018.

                85 000 

FRI Oslo og Akershus Pride House Debatt- og foredragsforum under Oslo Pride hvor det tas 

opp diverse lhbti-relaterte temaer. Tilskudd gitt for årene 

2016, 2017 og 2018.

              100 000 

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger Likeverd Bistand til LHBTI-personer med innvandrer- og 

flyktningbakgrunn. Gir hjelp med søknader og klager, 

informasjon og praktisk bistand til LHBTI-ungdom i 

konflikt med familie/miljø, informasjon om det norske 

samfunnet og forskjellige institusjoner; informasjon og 

praktisk bistand i arbeidsrelaterte spørsmål, samt 

erfaringsoverføring og samarbeid med LHBTI-

organisasjoner. Tilskudd gitt for årene 2016, 2017 og 

2018.

              285 000 

Skeiv Ungdom Skoleprosjektet RESTART Skolebesøk til skoler over hele landet hvor LHBTI-

personer møter ungdom til samtale om seksuell 

orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Jobber 

særlig mot diskriminering og mobbing, og har også 

opplegg rettet mot lærere. Tilskudd gitt for årene 2016, 

2017 og 2018.

              325 000 

FRI Sør Skeive Sørlandsdager Gjennomføring av årlig Pride-festival i Kristiansand og 

Arendal. Tilskudd gitt for 2018.

                50 000 

Ørsta/Volda Pride Ørsta/Vold Pride Gjennomføring av Pride-arrangement i Ørstad og Volda. 

Tilskudd gitt for 2018.

                30 000 
x

Tidsbegrensede aktiviteter

Bergen Internasjonal Filmfestival Gay & Lesbian Propaganda Nights Visning av filmer med lhbti-relaterte temaer under 

Bergen Filmfestival.

35 000

FRI Telemark Telemark Pride 2018 Gjennomføring av Pride-festival i Skien og omegn. 30 000 x

Skeiv Ungdom Kjønnsmangfoldsleiren Skeiv Ungdom arrangerer leir for kjønnsmangfoldig 

ungdom med fokus på å være en trygg møteplass, 

skape nettverk, gi praktisk kunnskap og myndiggjøre 

deltakerne.

30 000

Stabæk Fotball Stabæk Pride Film om inkludering og mangfold i Stabæk Fotball. 100 000 x


