
 
 
 
 
 

      
 

 
 

Til:  
Kulturdepartementet v/  
Øyvind Mehus Sjursen 
Therese Koppang 
Hilde Jæger 
 
Deres referanse: 22/3218-1      Oslo 6. februar 2023 
 
Lokale aktivitetsmidler - rapport for 2022  
 
Tildelt beløp 
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) viser til tildelingsbrev fra 
Kulturdepartementet (KUD) av 21. juni 2022 om tilskudd til lokale lag og foreninger (LAM) for 
2022. NIF mottok 428 millioner kroner, samt restmidler fra 2021 på 255 766 kroner. NIF takker 
for tildelingen.  
 
Formål og retningslinjer  
Målet med tilskuddsordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte lag og 
foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er lagenes 
primæraktiviteter som skal støttes. Det er et mål at ordningen skal understøtte den frivillige 
innsatsen i lagene og bidra til å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysisk aktivitet nede. 
 
Retningslinjene fra KUD sier blant annet at tilskudd skal tilfalle alle lag som har idrett eller fysisk 
aktivitet som sitt primære formål, og driver idrettslig virksomhet for barn og/eller ungdom. Lagene 
som får tildelt lokale aktivitetsmidler skal være selveiende og frittstående med utelukkede 
personlige medlemmer. Midlene skal brukes til aktivitet både for barn og ungdom. Likestilling i vid 
forstand, herunder hensynet til utøvere med spesielle behov (bl.a. utøvere med 
funksjonsnedsettelse), samt inkludering av barn og ungdom som i liten grad deltar i organisert 
idrett, skal ivaretas ved fordelingen.  
 
Kriterier og fordeling  
I NIFs brev til idrettsrådene av 28. juni 2022 ble det kommunisert at idrettsrådene skulle fastsette 
egne tildelingskriterier for fordelingen ut fra KUDs kriterier, NIFs krav og anbefalinger, samt 
lokale forhold. Tildelingskriteriene må fastsettes på idrettsrådets årsmøte og skal være offentlig 
tilgjengelige.  
 
NIF krever at minste beløp per idrettslag som har aktivitet for barn og/eller ungdom skal være 
1000 kroner.  
 
NIF anbefaler idrettsrådene å velge mellom en enkel fordelingsmodell eller en mer avansert 
fordelingsmodell. I den enkle modellen kan idrettsrådene fordele 1/3 av disponibelt beløp til barn 
og 2/3 av beløpet til ungdom basert på medlemstallene i aldersgruppen 6-19 år fra samordnet 
rapportering per 31. desember foregående år.  
 
I den avanserte modellen kan idrettsrådene fordele minst 1/3 av disponibelt beløp til barn og minst 
1/3 av beløpet til ungdom basert på antallet i aldersgruppen 6-19 år fra samordnet rapportering per 
31. desember foregående år. Den siste delen kan fordeles ut fra ulike parametere, blant annet ut fra 
antallet i aldersgruppen 13-19 år og om idrettslaget har tiltak for å holde kostnadene ved deltakelse 
i idrett og fysiske aktivitet nede. 



 

 
 

 
Som en hjelp for idrettsrådene ble det sammen med brevet fra NIF til idrettsrådene vedlagt et 
regneark. Regnearket viste eksempel på hvordan idrettsrådet kunne foreta fordelingen i de to 
modellene. Det var valgfritt å benytte regnearket. 
 
Fordeling i praksis 
Beløpene som det enkelte idrettsråd har til rådighet, som er basert på antall barn og ungdom i den 
enkelte kommune, legges inn i portalen SportsAdmin. Idrettsrådene har tilgang til sine egne sider i 
portalen. De gjør fordelingen til alle idrettslag som har aktivitet for barn og ungdom ut fra sine 
fordelingskriterier. Idrettskretsene kvalitetssikrer fordelingen til idrettsrådene i sitt fylke. Deretter 
utbetaler NIF midlene direkte til idrettslagenes konto.  
 
Idrettslagene er ansvarlig for å være registrert med riktig kontonummer i SportsAdmin. NIF og 
idrettskretsene følger opp idrettsrådene slik at alle eksisterende idrettslag, med riktig 
kontonummer og som har rett på midler, får dette.  
 
Idrettsrådene foretok begge fordelingene i tidsrommet 15. august til 15. november 2022.  
 
Utbetalt i 2022 
NIF har utbetalt 428 255 741 kroner til idrettslagene for 2022. NIF mottok fordeling fra samtlige av 
landets idrettsråd. Påløpte renter for 2022 er 137 801 kroner. Gjenstående midler fra årets 
tildeling, fra lag som er lagt ned, eller hvor tildelinger fra tidligere år ikke er blitt betalt ut grunnet 
manglende kontonummer el. er 49 822 kroner. Disse lagene har ikke svart på henvendelser fra NIF 
og/eller idrettskretsene. NIF foreslår overfor KUD at totalt 187 623 kroner overføres til fordeling av 
LAM i 2023. 
 
Fordeling av 23 815 kr til idrettslag i Fredrikstad 
I årsrapporten for LAM for 2020 søkte NIF om å overføre 23 815 kroner til Fredrikstad idrettsråd 
fra 2020 til 2021. Dette ble dessverre ikke ivaretatt i fordelingen for 2021. KUD og NIF ble enige 
om å legge 23 815 kroner i beløpet til Fredrikstad idrettsråd i beløpsoversikten for idrettsrådene for 
2022. Fredrikstad idrettsråd har fordelt disse midlene i 2022.  
 
Evaluering 
Evalueringen av LAM som ble gjennomført i 2018 viste at LAM er en vellykket ordning som blant 
annet forvaltes effektivt og når ut til de riktige mottakerne. Den viste videre at LAM fører til økt 
aktivitetstilbud, bidrar til å holde kostnadsnivået nede og understøtter den frivillige innsatsen i 
idrettslagene. NIF mener at evalueringen understøtter egne erfaringer om at ordningen fungerer 
godt og i henhold til formålet. NIF og idrettskretser opplever få spørsmål og henvendelser fra 
idrettslag og idrettsråd.  
 
NIF vil understreke at midlene er svært viktige for idrettslagene og bidrar til å styrke 
lokaldemokratiet i organisasjonen.  
 
NIF jobber kontinuerlig med å utvikle ordningen gjennom jevnlig kommunikasjon med 
idrettskretsene. Arbeidet rundt årets fordelinger har vært oppe som tema, oppgaver og rutiner for 
idrettskretsene, små tekniske justeringer i Sports Admin, samt diskusjon om eventuell 
digitalisering av fordelingen. NIF har lagt LAM inn i analyseverktøyet PowerBI, noe som blant 
annet gir en visuell oversikt over utviklingen av tildelinger de siste årene, fordelt på ulike 
organisasjonsledd. Dette er til hjelp i idrettskretsenes kvalitetssikring av fordelingen.  



 

 
 

 
 
NIF ser frem til et videre godt samarbeid med KUD om denne ordningen.     
 
 
Med vennlig hilsen 

                             
Nils Einar Aas                                          Line Hurrød  
Generalsekretær    Forvaltningsrådgiver  
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2. Revisjonsuttalelse 
3. Oversikt over tildelinger per kommune 
 


