Sak 8 - RETNINGSLINGER FOR FORDELING AV MIDLER
Finnmark idrettskrets oppgaver og finansiering
Finnmark idrettskrets har ansvaret for en rekke lovpålagte oppgaver (NIFs lov) og noen delegerte
oppgaver på vegne av Norges idrettsforbund. Det idrettspolitiske dokument for norsk idrett (IPD) gir
føringer for hva idrettskretsen skal ha fokus på. Samtidig er Finnmark fylkeskommune en viktig
samarbeidspart og gir et årlig driftstilskudd. I henhold til fastsatte retningslinjer skal FIK fordele
midlene til idrettsformål internt i idrettsorganisasjonen. En del av tilskuddet skal deles ut til
særidretter og en del skal gå til fellesfaglige oppgaver på tvers av idretten. Det forventes at FIK deltar
på relevante fagsamlinger og konferanser i regi av fylkeskommunen. Og at det arrangeres årlige
kurs/samlinger for kommuner, idrettsråd og idrettslag. Stikkord her er idrettsanlegg, spillemidler,
aktivitet for personer med nedsatt funksjonsevne og særskilte inkluderingstiltak,
toppidrettsprosjektet «Det neste steget», felles regional anleggsplan, Barentsidrett,
organisasjonsutvikling, folkehelse; jobbe for å få flere inaktive i aktivitet, frafallsproblematikken
innen ungdomsidrett.
Finnmark Idrettskrets mottar i dag kr.2.306.800,- til IK-arbeid.
1

2/3 til FIK adm og fellesidrettslige oppgaver (organisasjonsutvikling, folkehelsetiltak,
mosjonsidrett, møteplasser, barne- og ungdomsidrett).

2.

1/3, kr 800.000 gis til særidretter og OLT.

Nordnorske regioner, særforbund og Olympiatoppen Nord (OLTN) er søknadsberettigede til midlene.
Nordnorske regioner og særforbund må ha minst 5 idrettslag i Finnmark idrettskrets for å kunne
motta midler fra ordningen.
o
o

Midlene skal gå til tiltak i Finnmark.
Midlene tildeles til utviklingstiltak for idrettslag i Finnmark;
- Kompetansehevende tiltak
- Fellesmøter, konferanser og seminarer innenfor særidretten
- Nettverksbygging
- Organisasjonsutvikling

Olympiatoppen Nord Norge er så langt finansiert med tilskudd fra Olympiatoppen sentralt, tilskudd
fra de Nord Norske idrettskretsene og prosjektmidler fra fylkeskommunene. Men en ønsker en mer
forutsigbar finansiering.
Fra Finnmark finansier er en toppidrettsprosjektet «Det neste steget» slik, ut 2019:
Fra Finnmark idrettskrets

Kr 75 000,-

Fra Finnmark fylkeskommune Kr 375 000, I tillegg til toppidrettsprosjektet «Det neste steget» kan Olympiatoppen Nord Norge søke, på lik linje
med de særidrettene som ikke har fylkesledd i Finnmark, av de avsatte 20% (160 000 av 800 000).

OLT Nord Norge er sikret midler fra Finnmark ut 2019. Idrettskretsene skal etter planen skal være
sammenslått fra og med 01.01.2020.

Kretsstyrets forslag til
VEDTAK: Finnmark idrettskrets viderefører dagens fordelingsnøkkel i 2019. Interimsstyret for TIK-FIK
anmodes om å arbeide politisk for å sikre tilskudd i samme størrelsesorden som tidligere til regionen,
hvor dagens prosjektmidler til OLT Nord Norge omgjøres til ordinære midler.

