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Høring nye retningslinjer for fordeling av kommunalt bidrag – aktivitetsstøtte til 
idrettslag i Oslo 
 
Med bakgrunn i Oslo Idrettskrets strategiske plan, og handlingsplanen for idrett for alle, har styret 
vedtatt at dagens kommunale tilskuddsordninger skal revideres. Føringer fra Oslo kommune gir oss i 
oppgave å sikre at støtten til idretten går til tiltak som skaper aktivitet for barn og unge. 
Hovedutfordringen med dagens ordning er at støtten baseres på medlemstall alene, og ikke belønner 
faktisk aktivitet. 
 
Idrettskretsen ønsker innspill fra organisasjonen i utarbeidelsen av nye retningslinjer og sender saken 
på høring. 
 
NB! Denne høringen vil dreie seg om det som fram til nå har gått under navnet «administrasjons- og 
driftsbidrag til idrettslag» ofte også kalt «hodestøtten». Dette omdøpes til «aktivitetsstøtte». Nye 
retningslinjer vi gjelde fra og med 2020. Anleggsstøtte er endret i 2018/19 og er ikke til høring. 
 
Formål 
Formålet med revisjonen av retningslinjene er å sikre at den kommunale ordningen understøtter 
varige aktivitetstilbud for barn og unge i idrettslagene i Oslo.  
 
Forslag til retningslinjer 
Som grunnlag for høringen er det laget et forslag til nye retningslinjer for aktivitetsstøtte. Disse er 
vedlagt. Utkastet til retningslinjer viser kun «aktivitetsstøtten» til idrettslag.  
 
I utarbeidelsen av retningslinjene har følgende momenter vært viktige: 

- Medlemskap alene skal ikke være kriterium for støtte. 
- Krav om varighet og regelmessighet i aktiviteten.  
- Medlemskap som konsekvens av selvfinansierende tilbud f.eks. kurs, akademi, AKS ol. skal 

ikke gi grunnlag for økonomisk støtte. 
- Idrettslag med særidretter som har lisenser og avgifter som er svært høye kan avkortes støtte. 
- Organisasjon og styre skal være i henhold til idrettens bestemmelser. 
- Det å søke midler skal ikke skape mye ekstra arbeid for idrettslagene. 

 
I forslaget til retningslinjer vil fordelingen av midler gjøres: 

- med grunnlag i medlemstall i alderen 0-25 år i idrettslaget 
- noen bestemmelser i idrettens lovverk må oppfylles fullt ut for å kunne motta støtte, andre vil 

gi avkortning 
- gruppestøtte gis ut fra størrelsen på gruppene 
- funksjonshemmede utøvere gis støtte uansett alder 

 
Hva ønsker vi innspill på? 
 
 I denne høringen ønsker vi spesielt svar på følgende spørsmål: 
 

1. Høringsutkastet er utarbeidet slik at støtten kan avkortes ved manglende aktivitet, mangler i 
organisasjonsforhold osv. En annen tilnærming er å starte med en lav “hodestøtte” med tillegg 
for de forhold som er i orden.  

 
- Hvilke variant foretrekker dere og hvorfor? 



 
 

2. Retningslinjene stiller krav til varighet på aktiviteter som skal telle med i beregningen av 
tilskudd. Det foreslås et minimumskrav med et tilbud om ukentlige aktiviteter gjennom 5 
måneder i et kalenderår. Deltagelsen må være på minst 50%.   
 

- Er dette riktig nivå for “tellende” aktivitet? 
- Eventuelle forhold som bør tilsi å flytte grensen og eventuelt hvor bør grensen settes?  

 
 

3. Er satsene som er satt i retningslinjene fornuftige?  
 

- Størrelse på satsene 
- Struktur på gruppestøtten 
- Satser for avkortning 

 
Kostnader som barriere for deltagelse er en svært aktuell problemstilling som både Oslo kommune og 
OIK er opptatt av. Selv om kostnader for deltagelse ikke tas inn som et målbart kriterium i dette 
høringsforslaget er det en aktuell problemstilling i revisjonen av retningslinjene.  
 

4. Kan det innføres et tak på egenandel for deltagelse i idrettsaktivitet som skal telle med for 
aktivitetstilskuddet? 

 
Og: 
 
5. Hvor mye skal det koste å delta i en idrettsaktivitet for barn (eksempelvis for en på 10 år) og 

for ungdom (15 år)? 
 

a. 10 åringen, en gang i uken i en time, deltagelser i seriespill, konkurranser o.l. (ikke 
utstyr): 

b. 15 åringen, to ganger i uken i 1,5 timer pr. gang, deltagelse i seriespill, konkurranser, 
treningssamlinger, lisens o.l. (ikke utstyr): 

 
6. Generelle innspill på de foreslåtte retningslinjene. 

 
- Ber om konkrete innspill med eventuelle løsningsforslag. 
 

 
 

Tilbakemelding på høringen 
Frist for å komme med innspill på høringen er 10. januar 2020. Høringsinnspill sendes til 
oslo@idrettsforbundet.no, merket med «høring aktivitetsstøtte». Husk å angi hvem som sender 
innspillet (organisasjonsledd og ansvarlig avsender). 
 
Høringsmøte 
8. januar 2020 holdes det et høringsmøte hvor forslaget til retningslinjer for aktivitetsstøtten blir 
presentert og grunngitt. Dette møtet er ment for å informere om forslaget og avklare eventuelle 
spørsmål.  
 
Høringsmøtet avholdes 8. januar 2020 kl. 1800 i Oppsal Arena. Vi ber om påmelding innen 6. januar 
2020 på følgende link: 
https://events.provisoevent.no/osloidrettskrets/events/h%C3%B8ringsm%C3%B8te---
aktivitetsst%C3%B8tte/register  
 
Spørsmål rettes til Audun Eikeland på oslo@idrettsforbundet.no.  
 
 
Med hilsen 
Oslo Idrettskrets 
 
Audun Eikeland 
rådgiver 
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