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Lokale aktivitetsmidler - rapport for 2019
Tildelt beløp
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) viser til tildelingsbrev fra
Kulturdepartementet (KUD) av 4.06.2019 om tilskuddsordningen lokale aktivitetsmidler (LAM)
for 2019. NIF mottok totalt 372 357 775 kroner fra KUD til fordeling. NIF takker for tildelingen.
Formål og retningslinjer
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.
Retningslinjene fra KUD sier blant annet at tilskudd skal tilfalle alle lag som har idrett eller fysisk
aktivitet som sitt primære formål, og driver idrettslig virksomhet for barn og/eller ungdom. Lagene
som får tildelt lokale aktivitetsmidler skal være selveiende og frittstående med utelukkede
personlige medlemmer. Midlene skal brukes til aktivitet både for barn og ungdom. Likestilling i vid
forstand, herunder hensynet til utøvere med spesielle behov (bl.a. utøvere med
funksjonsnedsettelse), samt inkludering av barn og ungdom som i liten grad deltar i organisert
idrett, skal ivaretas ved fordelingen.
I NIFs anbefalingsbrev til idrettsrådene av 19.06.2019 ble KUDs føringer understreket i tillegg til å
gi egne anbefalinger.
NIF presiserte for idrettsrådene at fordeling skulle baseres på tallgrunnlag fra samordnet
rapportering for 2018 (tall pr. 31.12.2018) og foretas ut fra idrettslagenes:
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 6-19 år i Allidretter/Idrettsskoler (medlemstall)
I tillegg presiserte NIF at idrettsrådene kunne gjøre en skjønnsmessig vurdering av idrettslag som
har:
• Tiltak for å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysiske aktivitet nede.
• Tiltak for å inkludere barn og ungdom som er underrepresentert i organisert idrett.
• Trener- og lederutdanning for målgruppene.
• Idrettsaktivitet for ikke-medlemmer innenfor målgruppene med mål om å rekruttere inn i
ordinær aktivitet. Et eksempel på dette kan være «Åpen hall».
NIF har i tillegg uttrykt et ønske om at aktivitetstiltak for ungdom andelsvis skulle prioriteres foran
barn.

Som en hjelp for idrettsrådene ble det sammen med anbefalingsbrevet fra NIF til idrettsrådene
vedlagt et regneark. Regnearket inneholdt et eksempel på hvordan idrettsrådet kunne foreta
fordelingen. Det var valgfritt å benytte regnearket.
Fordeling
Idrettsrådene fastsetter egne tildelingskriterier på deres årsmøte basert på KUDs kriterier og NIFs
anbefalinger. Idrettsrådenes fordelingskriterier skal være offentlig tilgjengelig. Idrettsrådene
fordeler tilskuddet, som er angitt av KUD basert på antall 6-19 åringer i kommunene, i idrettens
nettløsning, SportsAdmin. Idrettskretsene kvalitetssikrer fordelingen. Deretter utbetaler NIF
midlene direkte til idrettslagenes konto. Idrettslagene er ansvarlig for å være registrert med riktig
kontonummer i SportsAdmin. NIF og idrettskretsene følger opp idrettsrådene slik at alle
eksisterende idrettslag, med riktig kontonummer og som har rett på midler, får dette.
NIF har utbetalt 372 357 774 kroner til idrettslagene for 2019. NIF mottok fordeling fra samtlige av
landets idrettsråd. Påløpte renter for 2019 er 328 664 kroner. Gjenstående midler fra lag som er
lagt ned, og hvor tildelinger fra tidligere år ikke er blitt betalt ut blant annet grunnet manglende
kontonummer er 59 424 kroner. Disse lagene har ikke svart på henvendelser fra NIF og/eller
idrettskretsene. NIF foreslår overfor KUD at totalt 388 088 kroner overføres til fordeling av LAM i
2020.
Evaluering
Evalueringen av LAM som ble gjennomført i 2018 viste at LAM er en vellykket ordning som blant
annet forvaltes effektivt og når ut til de riktige mottakerne. Den viste videre at LAM fører til økt
aktivitetstilbud, bidrar til å holde kostnadsnivået nede og understøtter den frivillige innsatsen i
idrettslagene. NIF mener at evalueringen understøtter egne erfaringer om at ordningen fungerer
godt og i henhold til formålet. NIF og idrettskretser opplever få spørsmål og henvendelser fra
idrettslag og idrettsråd. NIF vil understreke at midlene er svært viktige for idrettslagene og bidrar
til å styrke lokaldemokratiet i organisasjonen.
NIF jobber kontinuerlig med å utvikle ordningen gjennom jevnlig kommunikasjon med
idrettskretsene. NIF startet høsten 2019 en prosess i dialog med idrettskretsene for å tydeliggjøre
kriterier, krav og anbefalinger som gjelder idrettsrådene i deres arbeid med fordelingen, samtidig
som oppgaver og rutiner for idrettskretsene ble gjennomgått og tydeliggjort. På den måten skal
oppfølgingen av idrettsrådene bli mer enhetlig i organisasjonen. LAM vil følge
digitaliseringsprosessen i NIF, men det har foreløpig ikke blitt gjennomført konkrete endringer i
måten midlene blir fordelt på. Det kan det bli i framtiden.
NIF imøteser en videre god dialog med KUD om denne ordningen.
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