Regelverk for Inkludering i idrettslag
Fastsatt av Kulturdepartementet august 2021.
Formål
Formålet med tilskuddsordningen er å tilrettelegge for at barn og ungdom som står overfor
økonomiske og/eller kulturelle barrierer for deltakelse kan delta i idrett/fysisk aktivitet i et
idrettslag.
Målgruppe
Målgruppene er barn og ungdom med minoritetsbakgrunn og/eller fra familier med vedvarende
lavinntekt. Jenter med minoritetsbakgrunn er spesielt prioritert.
Definisjoner
I dette regelverket menes med:
a. Forvaltningsenhet: idrettsråd eller idrettskrets som viderefordeler støtte til idrettslag
b. Lavterskeltilbud: aktiviteter som har lave kostnader og få krav knyttet til deltakelse
c. Kulturell barriere: når manglende kjennskap, kunnskap eller egen erfaring med norsk
idrettskultur påvirker foreldres involvering og barns deltakelse
Kriterier for måloppnåelse
Nedenfor følger noen kriterier som bør være oppfylt for at tilskuddsordningen skal bidra til å
oppnå formålet. Disse kriteriene skal ikke nødvendigvis rapporteres på årlig, men bør være
oppfylt for at tilskuddsordningen og tilskuddene skal bidra til måloppnåelse.
Kriterier for måloppnåelse i ordningen som helhet:
-

Idretten jobber strategisk med inkludering, kompetanseheving og kunnskapsdeling
Ordningen gjør deltakelse i fysisk aktivitet i idrettslag mer tilgjengelig for målgruppen

Kriterier for måloppnåelse i forvaltningsenhetene:
-

Alle aktuelle idrettslag er kjent med ordningen
Forvaltningsenheten jobber målrettet for å heve kompetanse på inkludering blant
idrettslagene

Kriterier for måloppnåelse i idrettslag:
-

Økende antall medlemmer og/eller deltakere fra målgruppene i idrettslaget
Stabilt eller synkende kostnadsnivå for medlemmer og/eller deltakere
Idrettslaget har lavterskeltilbud som skal stimulere til deltakelse og/eller medlemskap
Idrettslaget jobber strategisk med inkludering
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Hvem kan søke?
Norges idrettsforbund søker Kulturdepartementet om en ramme for tilskuddsordningen.
Forvaltningsenheter i følgende kommuner kan søke tilskudd fra Norges idrettsforbund:
Kristiansand (Agder)
Arendal (Agder)
Gjøvik (Innlandet)
Ålesund (Møre og Romsdal)
Bodø (Nordland)
Oslo (Oslo)
Stavanger (Rogaland)
Sandnes (Rogaland)
Haugesund (Rogaland)
Tromsø (Troms og Finnmark)
Trondheim (Trøndelag)
Sandefjord (Vestfold og Telemark)
Skien (Vestfold og Telemark)
Larvik (Vestfold og Telemark)
Tønsberg (Vestfold og Telemark)

Porsgrunn (Vestfold og Telemark)
Bergen (Vestland)
Drammen (Viken)
Fredrikstad (Viken)
Sarpsborg (Viken)
Lillestrøm (Viken)
Moss (Viken)
Indre Østfold (Viken)
Ullensaker (Viken)
Bærum (Viken)
Lørenskog (Viken)
Asker (Viken)
Nordre Follo (Viken)
Halden (Viken)
Ringerike (Viken)

Tilskuddet kan fordeles både til idrettslag under og utenfor Norges idrettsforbund.
Hva kan det søkes om?
Tiltakene skal:
-

-

være i tråd med tilskuddsordningens formål og målgrupper. Forvaltningsenhetene kan
velge å spisse formålet og målgruppene i tråd med lokale behov.
innebære fysisk aktivitet for målgruppene og ikke være arrangementer av ren sosial
karakter. Tiltak for å øke minoritetsforeldres deltakelse og engasjement i idrettslag er
også tilskuddsberettiget.
være gratis eller ha lav deltakeravgift.
understøtte lagenes primæraktiviteter.

Det er tillatt å bruke tilskuddet til aktivitetsguider, så lenge tiltaket har 50 prosent egenfinansiering
fra for eksempel kommune, stiftelse eller idrettslagene selv.
Idrettslagene oppfordres til å samarbeide med kommunen, frivillige organisasjoner eller andre
relevante aktører.
Inntil 10 prosent av tilskuddet kan benyttes til administrasjon i forvaltningsenhetene. Med
administrasjon menes lønn, honorarer og andre kostnader knyttet til oppfølging og
viderefordelingen av tilskuddet til lokale lag og foreninger.
NIF har anledning til å søke om å benytte en andel av den totale rammen til kompetansehevende
tiltak for forvaltningsenhetene.
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Saksbehandling
NIF søker Kulturdepartementet innen 1. mars om ramme for ordningen for kommende år.
Kulturdepartementet setter av en ramme i hovedfordelingen for spillemidler til idrettsformål i mai
og orienterer NIF om størrelsen på rammen.
Forvaltningsenhetene søker NIF om tilskudd innen 1. desember.
NIF behandler søknader og deler ut midler i januar.

Rapport og regnskap
NIF setter sammen en samlet rapport til Kulturdepartementet innen 1. mars.
Forvaltningsenhetene rapporterer på bruk av tilskuddet til NIF innen 1. februar.
Rapporten fra forvaltningsenhetene skal inneholde:
-

Oversikt over type tiltak og antall lag involvert
Beskrivelse av hvordan forvaltningsenheten jobber for å nå ut til idrettslagene
Vurdering av om målgruppene nås gjennom tiltakene som gjennomføres
Særskilt omtale av tiltak rettet mot minoritetsjenter

Forvaltningsenhetene må levere en regnskapsrapport som viser bruken av midlene, etter mal fra
NIF. Rapporten skal inkludere samlet tildeling til idrettslag og evt. idrettsråd og ubrukte midler.
NIF rapporterer til KUD sammen med søknad innen 1. mars.
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