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Tildelingsbrev - Inkludering i idrettslag 2020
Norges idrettsforbund har mottatt 20 millioner kroner til ordningen Inkludering i idrettslag
fra overskuddet av Norsk Tipping AS til idrettsformål fra Kulturdepartementet (KUD). I
tillegg har NIF fått overført overskuddet fra 2019 på 377 587 kroner til fordeling i 2020.
NIF tildeler totalt 20 280 000 kroner til involverte idrettsråd og idrettskretser. Under vises
en oversikt over fordelingen. NIF har satt av i underkant av 100 000 kroner til
administrasjon sentralt for å gjennomføre to seminarer våren og høsten 2020.
Idrettsrådet/ idrettskretsen som har søkt om Aktivitetsguide kan benytte en andel av pengene
til dette, men dette inngår som en del av de totale 10 prosentene som kan benyttes til
administrasjon. NIF ber om en tilbakemelding fra de det gjelder.
Dersom idrettsråd og idrettskretser har underliggende idrettslag med ubrukte midler for
2019, ber NIF om at disse følges opp og blir hensyntatt i årets tildeling.
Mål og målgrupper
Det overordnede målet med tilskuddsordningen er å inkludere nye grupper inn i lagenes
ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som kan
være til hinder for å delta i organisert idrettsaktivitet.
Tilskuddet skal benyttes til tiltak rettet mot barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) med
innvandrerbakgrunn – med særlig vekt på jenter, og mot barn og ungdom fra familier med
lav betalingsevne.
Retningslinjer fra KUD
I fordelingen av tilskuddsmidlene skal følgende retningslinjer ivaretas:
-

Tilskudd kan gis til tiltak i regi av idrettslag i utsatte bydeler i Oslo, samt i
randkommuner utenfor Oslo der en relativt stor andel av befolkingen har
innvandrerbakgrunn. Videre kan tilskudd gis til idrettslag i utsatte bydeler i Bergen,

Trondheim, Stavanger, Drammen, Tromsø, Kristiansand, Fredrikstad, Sarpsborg,
Haugesund, Bodø, Skien, Porsgrunn, Larvik, Sandefjord og Sandnes.
-

Tilskuddet kan anvendes til tiltak som motvirker eller reduserer økonomiske barrierer
for å delta i aktiviteter i regi av idrettslag, og tiltak som er rettet mot å øke
innvandreres og særlig innvandrerjenters deltakelse i idrettslag. Tiltak for å øke
innvandrerforeldres deltakelse og engasjement i idrettslag er også tilskuddsberettiget.

-

Tiltakene skal innebære fysisk aktivitet for deltakerne. Tilskudd skal ikke benyttes til
tiltak eller arrangementer av ren sosial karakter.

-

Tiltakene som det gis tilskudd til skal understøtte lagenes primæraktiviteter. Det er en
målsetting for den statlige idrettspolitikken å bevare og utvikle den lokale
frivillighetsbaserte aktiviteten.

-

Det er en forutsetning for å motta tilskudd at tilskuddet i hovedsak omsettes direkte i
aktivitet for målgruppen. Det kan benyttes inntil 10 prosent av midlene til
administrasjon av ordningen på lokalt nivå. Administrasjonskostnader er lønn,
honorar, koordineringsoppgaver og annen administrasjon knyttet ordningen,
herunder tiltaket Aktivitetsguide.

Evaluering av ordningen
Kulturdepartementet har satt i gang en evaluering av Inkludering i idrettslag som skal
ferdigstilles i løpet av 2020. Evalueringen vil inngå som en del av kunnskapsgrunnlaget til
den kommende idrettsmeldingen. Evalueringen vil vurdere måloppnåelsen, innretning og
organisering av tilskuddsordningen. Evalueringen vil videre komme med innspill til tiltak for
å bedre måloppnåelsen.
NIF avventer resultatene av evalueringen før en eventuell utvikling av ordningen.
Krav fra NIF
- Alle idrettslag i de utsatte bydelene må informeres om muligheten til å søke på
midlene som idrettsrådene og idrettskretsene lyser ut.
Anbefalinger fra NIF
- Alle tiltak som støttes bør ha som hovedmålsetning at deltakerne skal inkluderes i
idrettslagenes ordinære aktivitetstilbud, enten umiddelbart eller på sikt.
-

Det er i hovedsak ukentlige tiltak som bør støttes, da dette har mest betydning for
deltakelse over tid. Idrettslag som organiserer kurs, åpen hall eller
ferietilbud/engangstilbud bør dermed ha en plan for å rekruttere til ukentlig
deltakelse.

-

Idrettsråd og idrettskretser bør ha føringer, oppfordringer og råd overfor
idrettslagene for å øke deltakelsen av jenter med innvandrerbakgrunn. God
informasjon til foreldre og egne jentegrupper med fokus på det sosiale er effektive
tiltak.

-

Idrettsråd og idrettskretser bør legge til rette for å øke andelen av ungdommer,
voksne og foresatte med innvandrerbakgrunn på idrettsrelaterte kurs for å ta roller
som trenere, dommere og ledere.

-

Det bør inngås samarbeid med skoler, kommuner og andre aktører for å nå ut med
informasjon til målgruppen. Direkte kommunikasjon med målgruppen har også stor
effekt på rekrutteringen.
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-

NIF oppfordrer idrettsråd og idrettskretser til å organisere en felles samling for
involverte idrettslag. Der kan verktøy som ALLEMED og Knekk inkluderingskoden
benyttes, og brosjyrene Bli med, filmer og andre tips på
idrettsforbundet.no/inkludering kan deles.

-

NIF ser positivt på idrettslagsoppnevnte miljøkontakter/miljøguider/
inkluderingsansvarlige som kan ta et særlig ansvar for å følge opp målgruppene i
idrettslagene og for forankring i eget idrettslag.

-

Idrettsråd oppfordres til å jobbe for at kommunene opprettholder/oppretter en
ubyråkratisk pott som idrettslagene eller foreldre kan søke på til å dekke personlige
utgifter som treningsavgift, utstyr og reiser. I tillegg bør det ligge informasjon om
ordningen/kontaktperson for ordningen lett tilgjengelig på nett.

-

Dersom idrettsrådene/idrettskretsene må kutte i tiltak, kan egne aktivitetsdager
prioriteres ned.

Se også rapporten fra NIF til KUD for 2019 for flere gode tiltak og virkemidler som idrettsråd
og idrettskretser har rapportert fungerer overfor målgruppen.
Ansvarsavklaring
Idrettsråd har forvaltningsansvaret overfor idrettslag i sin kommune.
Idrettskretser har forvaltningsansvar som beskrevet nedenfor:

-

Rogaland idrettskrets har forvaltningsansvaret for idrettslagene i Sandes kommune i
samråd med Sandnes idrettsråd.

-

Viken idrettskrets har forvaltningsansvaret for involverte idrettsråd og idrettslag i
randkommuner utenfor Oslo.

-

Vestfold og Telemark idrettskrets har forvaltningsansvaret for Larvik idrettsråd og
idrettslagene i Sandefjord kommune i samråd med Sandefjord idrettsråd, og for
idrettslag i Skien og Porsgrunn kommune i samråd med Skien og Porsgrunn
idrettsråd.

Faglig rapportering
KUD ber om rapportering på hvordan midlene er benyttet og graden av måloppnåelse. Det
betyr at idrettsråd og idrettskretser må forberede seg på å kunne rapportere på minimum
følgende (sitert fra tildelingsbrev fra KUD til NIF):
Bruken av midlene:
− Gi en oversikt over antall gjennomførte tiltak, type tiltak (kategorisert) som støttes og
antall lag involvert.
− Omtale særskilte tiltak rettet mot innvandrerjenter og økonomiske støttetiltak.
Måloppnåelse:
− Beskrive i hvilken grad målgruppene nås gjennom de tiltakene som gjennomføres.
− Vurdere om tiltakene på sikt virker rekrutterende og medfører medlemsøkning i de
involverte lagene.
− Gi en redegjørelse for hvilke tiltak som fungerer overfor målgruppene
− Gi en redegjørelse for hvilke virkemidler som fungerer overfor målgruppene.
NIF sender ut elektronisk rapportskjema i god tid før rapportfrist.
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Idrettsråd/ idrettskretser kan forvente et nokså likt rapporteringsnivå som i 2019. NIF anser
det som hensiktsmessig og i tråd med KUDs føringer at idrettslag rapporterer etter en lik mal
også i 2020. Rapporteringen for 2019 skal evalueres i 2020.
NIF kommer til å etterspørre særskilt rapportering til idrettsråd/idrettskrets som benytter
noe av midlene til Aktivitetsguide. Dette kommuniseres til de aktuelle.
NIF ber idrettsråd og idrettskretser om å forberede idrettslag på innholdet i rapporteringen.
NIF henviser til søknadsmal til idrettslag for detaljer om dette.
Regnskapsrapportering
Idrettsråd og idrettskretser må levere regnskapsrapport som viser bruken av midlene i
vedlagte rapportmal. Her skal det blant annet komme fram samlet tildeling til underliggende
ledd (idrettslag og evt. idrettsråd) og ubrukte midler hos idrettsråd/idrettskrets. Ubrukte
midler over 500 kroner må betales tilbake i sin helhet til NIFs kontonummer 5134 06 05768
senest ved rapportfrist. Ubrukte midler hos idrettslag kan idrettsrådet/idrettskretsen enten
kreve tilbakebetalt til fordeling året etter, eller korte ned ved neste tildeling.
Idrettskretser og idrettsråd trenger ikke å levere revisorattest på regnskapet, forutsatt at
totalregnskapet til idrettsrådet/ idrettskretsen blir revidert.
Rapporteringsfrist for både fagrapport og regnskapsrapport er 31. januar 2021.
Årshjul for 2020
Tiltak
Rapporter fra IL til NIF/IR/IK
Rapporter fra IR/IK til NIF
Tildelingsbrev fra KUD
Tildelingsbrev fra NIF til IR/IK
Rapport fra NIF til KUD
Seminar 1
Seminar 2
Søknad fra IR/IK til NIF
Søknad fra NIF til KUD

Innen
8. januar 2020
31. januar 2020
Januar 2020
Februar 2020
21. februar 2020
24. Mars 2020
15. oktober 2020
21. oktober 2020
1. november 2020
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Fordeling til idrettsråd og idrettskretser for 2020
Forvaltningsenheter
Bergen idrettsråd
Bodø idrettsråd
Drammen idrettsråd
Fredrikstad idrettsråd
Haugesund idrettsråd
Kristiansand idrettsråd
Oslo idrettskrets
Rogaland idrettskrets (Sandnes idrettsråd)
Sarpsborg idrettsråd
Stavanger idrettsråd
Tromsø idrettsråd
Trondheim idrettsråd
Vestfold og Telemark idrettskrets (Larvik og
Sandefjord, Porsgrunn og Skien idrettsråd)
Viken idrettskrets
NIF: 2 samlinger
Sum

Beløp
2 300 000
700 000
1 500 000
1 085 000
400 000
1 200 000
4 395 000
400 000
950 000
1 500 000
950 000
2 000 000
800 000
2 100 000
97 587
20 377 587

Søknadsfrist for 2021
Søknadsfrist for idrettsråd og idrettskretser for 2021 er 1. november 2020. Søknadsmaler vil
bli sendt ut i god tid.
Samarbeid internt
NIF oppfordrer tilskuddsmottakere til å utveksle erfaringer med hverandre, delta på
seminarer og være aktive på telefon, epost og Teams.
NIF setter stor pris på det gode arbeidet som idrettsråd og idrettskretser gjør for inkludering
av målgruppene gjennom denne ordningen, og ønsker lykke til.

Med vennlig hilsen

Anja Rynning Veum
Breddidrettssjef

Line Hurrød
Forvaltningsrådgiver

Vedlegg:
- Tildelingsbrev fra KUD til NIF for 2020
- Mal for regnskapsrapport for 2020
- Rapport fra NIF til KUD for 2019
- Vedlegg til rapport fra NIF til KUD for 2019
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