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Tilskuddsbrev - Inkludering i idrettslag 2022 

Kulturdepartementet viser til søknad av 1. november 2021 fra Norges idrettsforbund og 

olympiske og paralympiske komité (NIF).  

 

Tilskudd for 2022 - kr 25 000 000  

Det tildeles 25 mill. kroner i tilskudd til ordningen Inkludering i idrettslag av overskuddet i 

Norsk Tipping AS til idrettsformål. Videre får NIF overføre restbeløpet på ca. 80 000 kr fra 

2021 til 2022. 100 000 kr av tilskuddet kan benyttes av NIF til å gjennomføre to seminarer i 

2022. De resterende midlene skal tildeles idrettsrådene/-kretsene. 

 

Beløpet vil bli overført NIFs konto 1813.07.84336 innen 15. desember 2021.  

Overføringen merkes: Inkludering i idrettslag 2022.  

 

Tildelingen av tilskuddet er tilpasset regnskapsåret og skal søkes benyttet i løpet av 

kalenderåret 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. 

 

Tilskuddet skal benyttes i tråd med søknad og vedlagt regelverk for Inkludering i idrettslag, 

fastsatt av Kulturdepartementet august 2021.  

 

Frist for å sende inn rapport for 2021 og søknad for 2023 er 1. mars 2022. Dokumentene 

sendes til postmottak@kud.dep.no.    

 

Økonomiforvaltning og kontroll 

Kulturdepartementet, departementets revisor og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med 

at spillemidlene er anvendt etter forutsetningene. 

Norges idrettsforbund og olympiske og 

paralympiske komité 

Postboks 5000 

0840 OSLO 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

21/4970-2 

Dato 

23. november 2021 

 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/c8ea6cfe3b4b4cc4b21b1bc6b390219f/regelverk-for-tilskuddsordningen-inkludering-i-idrettslag.pdf
mailto:postmottak@kud.dep.no


 

 

Side 2 
 

 

Økonomiforvaltning og kontroll skal følge retningslinjene som er trukket opp i Retningslinjer 

for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt spillemidler fra 

Kulturdepartementet, fastsatt av Kulturdepartementet 3. mai 2021. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Therese Koppang (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Siriann Bekeng 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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