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Tilskudd til lag og foreninger – 2020
Ved årets tildeling av spillemidler til idrettsformål, vedtatt i statsråd 07. mai 2020, er det
avsatt 372 mill. kroner til lokale lag og foreningers arbeid for barn (6-12 år) og ungdom (1319 år). Restmidler fra fjoråret (jf. rapport 2019) kan benyttes til fordeling i 2020. Samlet beløp
til fordeling i 2020 utgjør dermed 372.388.088 kroner.
372 mill. kroner vil bli overført til NIFs kontonummer 7874.05.97212 med det første.
For å bidra til bedre likviditet nå i koronasituasjonen, ber vi NIF i samarbeid med
idrettsrådene finne ut av hvordan midlene raskest mulig kan komme ut til idrettslagene.
Informasjon om fordelingen legges på NIFs nettside og via andre kanaler ved behov.
Formålet med tilskuddsordningen
Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte lag
og foreninger som driver idrett eller fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er lagenes
primæraktiviteter som skal støttes. Ordningen skal understøtte den frivillige innsatsen i
lagene og bidra til å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysisk aktivitet nede.
Utforming av tilskuddsordningen
Det er idrettsrådene som er ansvarlige for fordeling av midlene i sine respektive kommuner.
Ved fordelingen skal idrettsrådene følge departementets retningslinjer (gjengitt nedenfor) og
ivareta lokale behov. NIF kan gi idrettsrådene egne anbefalinger om hvordan fordelingen kan
gjøres, men det må skje innenfor rammen av departementets retningslinjer.
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Beløpet det enkelte idrettsråd har til fordeling bestemmes av antall innbyggere i målgruppen
(6-19 år) i den enkelte kommune pr. 01.01.2020 i følge Statistisk Sentralbyrå (SSB). Oversikt
over innbyggerantall og tildelingsbeløp følger vedlagt.
Når idrettsrådene har foretatt fordelingen innenfor sin kommune, skal dette meddeles til NIF,
som utbetaler midlene direkte til lagene. Fordelingen må meddeles NIF innen 1. desember
2020. Hvis fordelingen ikke er innsendt innen fristen, vil midlene bli overført til potten som
skal fordeles i 2021.
Retningslinjer for fordeling av midler til lokale lag og foreninger
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.
Krav til rapportering
Frist for rapportering fra NIF til Kulturdepartementet er satt til 15. februar 2021.
Rapporten skal inneholde:
- en vurdering av hvordan tilskuddsordningen fungerer
- revidert regnskap. Regnskapet, og eventuelt noter til regnskapet, skal vise
hvilke lag som har mottatt midler gjennom ordningen, hvor mye det enkelte
lag har mottatt og hvor store renteinntekter NIF har hatt på innestående
tilskuddsmidler i perioden. Tilskuddsmottakerne må benevnes med sitt fulle
navn i regnskapet
- oversikt over tilskuddene gruppert etter kommuner, og kommuner gruppert
etter fylke
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- oversikt over hvilke idrettsråd som eventuelt ikke har foretatt fordeling av
midler
- Økonomiforvaltning og kontroll skal følge retningslinjene som er trukket opp i
vedlagte Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for
tilskuddsmottakere som får tildelt spillemidler fra Kulturdepartementet, fastsatt
av Kulturdepartementet 06.05.2020.

Med hilsen

Therese Koppang (e.f.)
avdelingsdirektør
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Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Side 3

