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Ekstraordinært tilskudd til lokale lag og foreninger (LAM) i 2021 

 

Kulturdepartementet viser til regjeringens idrettsstrategi Sterkere tilbake - En mer 

inkluderende idrett. Blant tiltakene i strategien er et ekstraordinært tilskudd på 50 mill. kroner 

til lokale lag og foreninger som driver idrett eller fysisk aktivitet for barn og ungdom (LAM).  

 

Vi viser også til tilskuddsbrev datert 10. juni 2021, hvor det ble gitt et ordinært tilskudd på  

420 mill. kroner til denne ordningen for 2021.   

 

1. Tilskudd 

Kulturdepartementet tildeler med dette 50 000 000 kroner til Norges idrettsforbund og 

olympiske og paralympiske komité (Norges idrettsforbund) fra spillemidlene til idrettsformål til 

et ekstraordinært tilskudd til lokale lag og foreninger. Midlene er fordelt gjennom kongelig 

resolusjon, vedtatt i statsråd 3. september 2021. 

 

Tilskuddet vil snarlig bli overført til Norges idrettsforbunds konto 7874.05.97212.  

  

Tilskuddet skal fordeles per kommune og Svalbard i tråd med antall innbyggere i målgruppen 

(6-19 år) i kommunen/Svalbard. Til beregning av tilskuddsbeløp benyttes informasjon om 

befolkning og aldersfordeling i kommunene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) per 01.01.2021.  

 

2. Forutsetninger 

Vi viser til tilskuddsbrev datert 10. juni 2021. Det er idrettsrådene som er ansvarlig for 

fordeling av midlene i sine respektive kommuner. Forutsetningene for det ordinære tilskuddet 

for 2021 ligger også til grunn for det ekstraordinære tilskuddet.   
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Side 2 
 

Det ekstraordinære tilskuddet er særlig begrunnet i behovet for å sikre at pandemien ikke 

bidrar til økte skjevheter i deltakelse i idrett. Tiltak for å fremme mangfold, inkludering og lav 

terskel for deltakelse skal prioriteres.  

 

I retningslinjene for fordeling av midler i ordningen, gjengitt nedenfor, heter det i punkt f) at 

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. Kulturdepartementet forutsetter at dette 

punktet blir særlig vektlagt gjennom disponeringen av det ekstraordinære tilskuddet.  

 

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.  

 

3. Rapportering 

Vi viser til tilskuddsbrev datert 10. juni 2021, hvor frist for rapportering til Kulturdepartementet 

er satt til 15. februar 2022. Rapportering på det ekstraordinære tilskuddet skal inngå sammen 

med rapporteringen på det ordinære tilskuddet. 

 

 

Med hilsen 

 

Per Kristian Aasmundstad (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Øyvind Mehus Sjursen 

seniorrådgiver 
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