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Tilskuddsbrev - Inkludering i idrettslag 2017 Kulturdepartementet viser til søknad av 1. november 2016 fra Norges idrettsforbund og
olympiske og paralympiske komité (NIF).
1. Tilskudd for 2017 – kr 14 500 000
Det tildeles 14,5 mill. kroner i tilskudd til ordningen Inkludering i idrettslag gjennom
fordelingen av overskuddet i Norsk Tipping AS til idrettsformål for 2016.
Tildelingen for 2017 er 1 mill. kroner mer enn for 2016 og tilsvarer det beløpet NIF søker om.
Beløpet vil bli overført NIFs bankgironummer 5134 06 05 768 .
Tildelingen av tilskuddet er tilpasset regnskapsåret og skal søkes benyttet i tilskuddsåret slik
at det ikke er behov for å overføre midler til det påfølgende år. Ubrukte midler vil kunne
kreves tilbakebetalt eller avregnes mot det påfølgende års tilskudd.
2.

Mål og målgrupper

Flere av de største byene i landet står overfor spesielle utfordringer knyttet til å rekruttere barn
og ungdom til idrettslagene. 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.
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Målgruppen er barn og ungdom som står overfor økonomiske og/eller kulturelle barrierer som
kan være til hinder for å delta i organisert idrett. Undersøkelser viser at barn og ungdom med
innvandrerbakgrunn, spesielt jenter, i mindre grad er medlemmer av idrettslag enn
gjennomsnittet i befolkningen for øvrig. Dette understreker behovet for tiltak rettet spesielt
mot denne målgruppen.
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.
3.

Retningslinjer

I fordelingen av tilskuddsmidlene skal følgende retningslinjer ivaretas:
a)
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.
b)
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.
c)
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. Tilskuddet kan i noen grad benyttes til å dekke honorarer og lønnsmidler.
Departementet ber NIF understreke dette overfor tilskuddsmottakerne.
Rapporten ”Kom igjen, jenter!”
Rapporten ”Kom igjen, jenter” som ble overlevert kulturministeren 1. april i 2014 med
anbefalinger både til Kulturdepartementet og til norsk idrett på alle nivå. På denne bakgrunn
registrerer departementet med glede at NIF har hatt økt oppmerksomhet og aktivitet på dette
området og at dette vil fortsette i 2017.
Bedre informasjon er et hovedråd til idretten i rapporten ”Kom igjen, jenter!”
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Det er således viktig at NIF fortsetter å rette oppmerksomhet mot den nettbaserte temasiden
Inkludering i idrettslag og formidling av innholdet her.
Temaside skal gjøre suksesskriterier, tiltak og erfaringer som er utviklet gjennom denne
tilskuddsordningen tilgjengelig for idrettskretser, idrettsråd og idrettslag. Vi ber også NIF om
å vurdere å ta sosiale medier i bruk for å formidle stoffet.
Utvikling av ordningen
I forbindelse med utvidelsen av ordningen i 2016 er det behov for å utvikle ordningen slik at
den får en mer ensartet form og forvaltning. NIF ble i tilskuddsbrevet for 2016 utfordret til å
sette i gang arbeidet med å utvikle en bedre oppfølging av ordningen. Som eksempel ble det
oppfordret til å tilstrebe mer åpne og like søknadsprosesser.
Det er positivt at NIF har tatt tak i dette og sammen med forvaltningsenhetene utarbeidet nye
maler og et nytt rapporterings- og søknadssystem. Departementet oppfordrer til at arbeidet
med å utvikle og forbedre ordningen fortsetter.
Søknad 2017
I søknaden ber NIF om at midler i ordningen inkludering i idrettslag for 2017, i tillegg til å
fordeles til aktivitet i idrettslagene, kan benyttes til implementering av et elektronisk
rapporteringssystem.
Departementet mener midlene til ordningen inkludering i idrettslag i størst mulig grad må
benyttes til aktivitet i lagene. Det vurderes ikke som formålstjenlig at kr 75 000 fordeles til
implementeringen av et helt nytt IT-system. Departementet forutsetter at et elektronisk
rapporteringssystem dekkes av det ordinære grunntilskuddet til NIF.
Imidlertid kan det benyttes midler – inntil kr 90 000, til gjennomføring av to kompetanse- og
erfaringssamlinger med forvaltningsenhetene i 2017. Departementet oppfordrer NIF til at
disse samlingene brukes i arbeidet med å utvikle søknads- og oppfølgingsrutinene for
ordningen.
Tilskuddet legger også til rette for at kr 10 000 avsettes til oversettelse, produksjon og
distribusjon av "Bli med"- brosjyrene.
Det bes om at departementets vurderinger gjenspeiles ved fordeling av de tildelte midlene
videre til forvaltningsenhetene.
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4.

Rapportering

Det skal utarbeides en rapport for disponeringen av det tildelte tilskuddet for 2017. Rapporten
skal redegjøre for hvordan tilskuddsmidlene er benyttet og graden av måloppnåelse:
a)
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.
− Omtale etableringen av ordningen i de fem nye byene (Skien, Porsgrunn, Larvik,
Sandefjord og Sandnes).
b)
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 skal videre utarbeide en regnskapsrapport over bruken av tilskuddet som skal attesteres
av revisor. Det skal framgå av regnskapsrapporten hvor mye tilskuddsmidler som er fordelt til
de aktuelle forvaltningsenhetene. Det må videre framgå hvor mye som er fordelt direkte til
lagene.
Departementet vil videre understreke behovet for at det av den samlede rapporteringen klart
framgår de eventuelle midler fra tidligere år den enkelte forvaltningsenhet har innestående.
Det er NIFs ansvar at den ovennevnte informasjonen innhentes, sammenstilles og oversendes
departementet. Frist for innsending av rapport og revisorattestert regnskapsrapport for 2016 er
fredag 17. februar 2017.
5. Søknad for 2018
Søknaden for 2018 må være Kulturdepartementet i hende innen 1. november 2017.
Søknaden skal ta utgangspunkt i de overordnede mål og prinsipper for tilskuddsordningen, og
skal beskrive:
−
begrunnelser for valg av arbeidsmåter og satsinger i 2018
−
organiseringen og ledelsen av arbeidet i NIF sentralt, regionalt og lokalt
−
hvilke organisasjonsledd som skal tildeles midler med angitte beløp
−
hvilke tiltak som planlegges støttet, herunder eksempler på eventuelle tilpasninger
og/eller utvikling av eksisterende tiltak og nye tiltak.
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6.

Økonomiforvaltning og kontroll

Kulturdepartementet og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at spillemidlene er
anvendt etter forutsetningene.
Økonomiforvaltning og kontroll skal følge retningslinjene som er trukket opp i vedlagte
Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt
spillemidler til idrettsformål fra Kulturdepartementet, fastsatt av Kulturdepartementet 2. mai
2016.

Med hilsen

Heidi Karlsen (e.f.)
avdelingsdirektør
Anne Høyer
rådgiver
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskreven signatur.
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