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Lokale aktivitetsmidler for 2017
Norges idrettsforbunds anbefalinger til idrettsråd
Norges idrettsforbund (NIF) har mottatt 337 197 013 kroner fra Kulturdepartementet (KUD) til
Lokale aktivitetsmidler (LAM) for 2017. Dette er en økning med ca. 7 prosent fra 2016
(315 845 425 kroner). LAM utgjør 13 prosent av spillemidlene som går til norsk idrett.
Idrettsrådene fordeler midler til idrettslagene basert på KUDs kriterier og NIFs anbefalinger i dette
brevet. NIF anser det som meget viktig at tildelingskriteriene lokalt fastsettes gjennom
idrettsrådets årsmøte.
NIF ber idrettsrådene om å vente med fordelingen av midlene til etter 15. august. Da vil
tallgrunnlaget fra samordnet søknad og rapportering for pr 31.12.16 være ferdig kvalitetssikret.
KUDs retningslinjer for fordeling av midler til lokale lag og foreninger

Ved fordelingen skal idrettsrådene følge følgende retningslinjer:
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.

Målsetting med ordningen
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.
Målgrupper
Alle lag som har idrett eller fysisk aktivitet som sitt primære formål og driver idrettslig virksomhet
for barn (6-12 år) og/eller ungdom (13-19 år), har rett på LAM.

Idrettsrådet skal sikre at minst 1/3 av midlene tilfaller hver målgruppe. Begge gruppene skal
tilgodeses i alle idrettsråd. NIF ønsker at aktivitetstiltak for ungdom andelsvis skal prioriteres i
forhold til barn – eksempelvis 2/3 til ungdom mot 1/3 til barn av totalbeløpet idrettsrådet har til
rådighet.
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.
Grunnlag for fordeling av midler
Basisgrunnlaget for idrettsrådets vurderinger kan gjøres ut i fra idrettslagenes omfang av:
1. Medlemmer i aldersgruppen 6-19 år (medlemstall) og/eller aktive medlemmer i aldersgruppen
6-19 år (aktivitetstall)
2. Aktive barn og ungdom med funksjonsnedsettelse i aldersgruppen 6-19 år
3. Barn og ungdom i idrettsskoler
basert på tallgrunnlag fra samordnet søknad og rapportering for 2016.
Disse tallene hentes ut fra SportsAdmin under følgende menypunkter:
Rapporter-Idrettsregistreringen-Medlemstall-Klubb
Rapporter-Idrettsregistreringen-Aktivitetstall-Aktive medlemmer
Rapporter-Idrettsregistreringen-Aktivitetstall- Funksjonshemmede
Rapporter-Idrettsregistreringen- Medlemstall-Idrettsskoler
Idrettsrådet må vurdere om de tar i bruk medlemstall og/ eller aktivitetstall som grunnlag for
fordelingen. Aktivitetstallene kan lokalt både være noe overrapporterte og noe underrapporterte,
og er dermed mer usikre, særlig for idrettslag som kun driver med en idrett (særidrettslag).
Medlemstallene er mer entydige. Dersom medlemstall legges til grunn, kan idrettsrådet 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.
I tillegg kan idrettsrådet gjøre en skjønnsmessig vurdering av eksempelvis omfang av og tiltak for:
 Idrettslag som holder kostnadene ved deltakelse i idrett og fysiske aktivitet nede.
 Idrettslag som har trener- og lederutdanningstiltak for målgruppene.
 Tiltak for å inkludere barn og ungdom som er underrepresentert i organisert idrett.
 Idrettsaktivitet for ikke-medlemmer innenfor målgruppene. Et eksempel på dette kan være
«Åpen hall».
Lag og foreninger som faller utenfor LAM-ordningen
Idrettsrådene skal ikke tildele midler til lag og foreninger som bruker idrett for å fremme andre
typer formål eller der overskuddet blir tatt ut av private eiere.
Idrettskretsene har ansvaret for å sikre at alle lag som er medlem av NIF oppfyller sine
medlemsforpliktelser, herunder er frittstående og selveiende. Idrettsråd kan derfor gå ut fra at de
lag som er medlem av NIF oppfyller kriteriene for tilskudd så lenge de har medlemmer/aktivitet for
målgruppen.

Viktige opplysninger
 Idrettsrådet fordeler midler til idrettslagene basert på KUDs kriterier og NIFs anbefalinger i
dette brevet. Fordelingen må foretas før fredag 24. november 2017.


Minste beløp til fordeling skal være 1000 kroner pr. idrettslag som har aktivitet for
målgruppene. Idrettsrådet skal fordele pengene i hele kroner.



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.



Dersom idrettslag har medlemmer fra flere kommuner, eller møter andre problemstillinger
mellom to kommuner, foreslår NIF at de respektive idrettsrådene i fellesskap finner praktiske
løsninger.



Fordelingen gjøres i SportsAdmin. Beløpet idrettsrådet har til rådighet ligger der. Daglig leder
og leder i idrettsrådet har tilgang. Se veiledning for fordelingen i SportsAdmin.



Tekniske spørsmål vedrørende fordelingen i SportsAdmin må rettes til Idrettens Support på tlf.
03615 eller på e-post: support@idrettsforbundet.no.



Faglige spørsmål vedrørende ordningen må rettes til idrettsrådets respektive idrettskrets.



Idrettskretsen kontrollerer og kvalitetssikrer at idrettsrådenes fordeling i sitt fylke er i henhold
til retningslinjer og anbefalinger. Idrettskretsene videresender fordelingen til NIF.



NIF foretar utbetaling til lagene fortløpende når disse er klare for utbetaling, to ganger per
måned (10. og 25.). Siste utbetaling foretas fredag 8. desember 2017. NIF utbetaler beløpet i sin
helhet i én omgang.



Idrettsråd kan ta ut en rapport fra SportsAdmin for å se hvilke beløp de har tildelt lagene, også
etter at tildelingen er «lukket». Dette gjøres ved å gå til rapportmenyen Søknad om midler og
Søknader LAM. Denne rapporten har også idrettslag tilgang til og kan brukes som bilag for
mottatte midler i deres regnskap. Innbetalingsbilaget i nettbanken kan for øvrig også brukes
som bilag.



Midler som ikke fordeles, samt renter på disse, fordeles til alle idrettsrådene i 2018 som et
tillegg til LAM-tilskuddet for 2018.



Idrettsrådets fordelingskriterier og fordelingen skal være offentlig tilgjengelig.



Idrettskretsen og NIF offentliggjør fordelingen på sine nettsider når alle utbetalinger er
foretatt.
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