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Idrettsrådene

Kopi: Idrettskretsene
Dato: 11.2. 2020
Viktig informasjon om Lokale aktivitetsmidler
Norges idrettsforbund (NIF) mottar årlig Lokale aktivitetsmidler (LAM) fra Kulturdepartementet
(KUD). Disse midlene går i sin helhet til idrettslag. Det er idrettsrådene i hver kommune som
fordeler midlene. Midlene skal benyttes til idrettslagenes arbeid for barn og/eller ungdom 6-19 år.
Nytt fra 2020
NIF har innført noen endringer som idrettsrådene trenger å vite i god tid før årets fordeling av
midler. Derfor dette informasjonsbrevet.
Det er nå et tydeligere skille på retningslinjer, krav og anbefalinger som idrettsrådene må forholde
seg til. Idrettsrådene må følge KUDs retningslinjer og NIFs krav. Idrettsrådene oppfordres til å
følge NIFs anbefalinger. Se retningslinjer, krav og anbefalinger under.
Legg merke til at idrettsrådene må ha egne tildelingskriterier fastsatt på idrettsrådets årsmøte. Det
holder ikke å henvise til KUDs retningslinjer og NIFs krav og anbefalinger.
Retningslinjer, krav og anbefalinger
KUDs retningslinjer som idrettsrådene må følge:
a) Tilskudd skal kun gis til lag som har idrett eller fysisk aktivitet som sitt primære formål, og
driver idrettslig virksomhet for barn og/eller ungdom.
b) Lag som mottar tilskudd skal være selveiende og frittstående foreninger, med utelukkende
personlige medlemmer.
c) Alle lag som tilfredsstiller ovenfor nevnte krav, og som er medlemmer i Norges
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), har rett på tilskudd. I tillegg
skal idrettsrådene vurdere om andre foreninger som oppfyller kravene i punkt a) og b), skal
gis tilskudd.
d) Midlene skal brukes til aktivitet både for barn og ungdom. Idrettsrådet skal sikre at minst
1/3 av midlene tilfaller hver målgruppe.
e) Tilskuddsmidlene skal i sin helhet tilfalle og utbetales til lagene. Midlene skal ikke nyttes til
administrasjon av ordningen, eller til aktiviteter i regi av idrettsrådene.
f) Likestilling i vid forstand, herunder hensynet til utøvere med spesielle behov (bl.a. utøvere
med nedsatt funksjonsevne), samt inkludering av barn og ungdom som i liten grad deltar i
organisert idrett, skal ivaretas ved fordelingen.
g) Tilskudd fra ordningen skal ikke kunne danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer
eller omdannes til fortjeneste for private eiere.
h) Idrettsrådenes avgjørelser skal være offentlige, og det skal framgå hvilke kriterier som
ligger til grunn for fordelingen.

NIFs krav som idrettsrådene må følge:
• Idrettsrådet må fastsette egne tildelingskriterier basert på KUDs kriterier, NIFs krav og
anbefalinger, samt lokale forhold. Idrettsrådet må ha egne tildelingskriterier slik at
idrettslagene og idrettskretsen kan forstå fordelingen. Det holder ikke å henvise til KUDs
retningslinjer og NIFs krav og anbefalinger.
•

Tildelingskriteriene lokalt må fastsettes gjennom idrettsrådets årsmøte. Dersom
tildelingskriteriene må endres etter årsmøtet, må enten årsmøtet ha gitt fullmakt til at
styret foretar endringer, eller det må avholdes ekstraordinært årsmøte.

•

Idrettsrådets fordeling må foretas etter 15. august og før 15. november 2020. Hvis
fordelingen ikke er innsendt innen fristen, vil midlene bli overført til den nasjonale potten
som fordeles i 2021.

•

Minste beløp til fordeling skal være 1000 kroner pr. idrettslag som har aktivitet for barn
og/eller ungdom. Idrettsrådet skal fordele pengene i hele kroner.

•

Idrettsråd skal ikke kutte i tildelingen til idrettslag som har medlemmer fra en annen
kommune, dersom de bor i nærheten av idrettslaget og har dette idrettslaget som naturlig
tilholdssted. Dersom idrettsråd møter andre problemstillinger seg imellom, krever NIF at
de respektive idrettsrådene i fellesskap finner gode og praktiske løsninger.

•

Idrettslag som ikke har aktivitet for barn og ungdom, skal ikke ha midler, selv om de
gjennomfører rekrutteringstiltak rettet mot barn og ungdom.

•

Idrettsrådene skal ikke tildele midler til lag og foreninger som bruker idrett for å fremme
sekundære formål eller der overskuddet blir tatt ut av private eiere.

NIFs anbefalinger:
• NIF anbefaler å bruke medlemstall som grunnlag for fordelingen.
o

Kvaliteten på aktivitetstallene kan variere. Medlemstallene mer entydige. Idrettsrådet kan
heller vurdere å benytte en ekstra vekting på tallgrunnlaget til idrettslag som organiserer
flere idretter (fleridrettslag), for på den måten å belønne at de tilrettelegger for flere idretter.
NIF er i prosess med å omdefinere aktivitetstallene, så på sikt kan aktivitetstallene bli mer
riktig å benytte. Dette vil tidligst være aktuelt fra 2021.

•

NIF anbefaler at ungdom skal prioriteres høyere enn barn. F. eks at 1/3 av totalbeløpet som
idrettsrådet har til rådighet, fordeles basert på antall barn, og 2/3 av totalbeløpet fordeles
basert på antall ungdom.

•

Ordningen skal ikke påføre lagene ekstra byråkrati utover det som er nødvendig for å
oppfylle de vedtak som er fattet av styret og årsmøtet i idrettsrådet. NIF anbefaler ikke
søknadsordning for idrettslag. Dersom idrettsrådet likevel har dette, anbefaler NIF en enkel
ordning.

Kvalitetssikring av idrettskretsen
Idrettskretsen kontrollerer og kvalitetssikrer at idrettsrådenes fordeling i sitt fylke er i henhold til
retningslinjer, krav og anbefalinger. Dersom idrettskretsene finner brudd på retningslinjer og krav,
har idrettskretsen rett til å kreve at idrettsrådet gjør en ny fordeling inneværende år. Idrettskretsen
kan oppfordre idrettsrådet til å følge NIFs anbefalinger.
Spørsmål om ordningen kan rettes til idrettskretsen.
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Fordeling for 2020
NIF sender ut brev om fordelingen for 2020 etter at NIF har mottatt tildelingsbrev fra KUD.
Normalt skjer dette i løpet av mai/juni. NIF vil da også sende ut et regneark som idrettsrådene kan
velge å bruke som en hjelp til fordelingen. NIF anbefaler at idrettsrådene gjør fordelingen tidlig på
høsten 2020.

Med vennlig hilsen

Anja Veum
Breddeidrettssjef

Line Hurrød
Forvaltningsrådgiver
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