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RETNINGSLINJER  
FOR KOMMUNAL STØTTE TIL 
IDRETTSORGANISASJONER 
I OSLO 
 
 
 
 
 
 
Oslo kommune ser på idretten som en viktig forebyggende faktor i barne- og 
ungdomsarbeidet i byen. Støtten til idrett skal derfor i første rekke komme de yngste 
aldersgrupper til gode. De voksne må i større grad finansiere sine idrettsaktiviteter selv. Para 
idrett (idrett for funksjonshemmede) støttes etter egne regler. 
 
Retningslinjene er utarbeidet på grunnlag av de prinsipper for fordeling av støtten til 
Osloidretten som bystyret vedtok i 1989 med senere endringer gjennom årlige budsjettvedtak 
og endringer vedtatt av styret i OIK. 
 
Det årlige utlysningsbrevet gir presiseringer og utdyping av de ulike ordningene og må leses 
før det søkes. 
 
 
Med hilsen 
OSLO IDRETTSKRETS 
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I. Alminnelige bestemmelser 
Bystyrets årlige budsjettvedtak fastsetter Oslo kommunes rammebudsjett til idrettsformål. 
Retningslinjene angir til hvilke formål det kan søkes støtte og hvem som kan søke. Oslo 
Idrettskrets kan komme med presiseringer gjennom det årlige utlysningsbrevet. 
 
II. Kunngjøring 
Oslo Idrettskrets sender hvert år ut informasjon til sine medlemsklubber og 
særkretser/regioner, og gjør elektronisk søknadsskjema (papirskjema for 2A) og retningslinjer 
tilgjengelig på www.idrettsforbundet.no/oslo. 
 
III. Søknader 
Søknad skal fremmes på elektronisk skjema på internett og formålene må være i henhold til 
gjeldende retningslinjer. For 2A, anleggs- og lokalleie, skal det søkes på papirskjema. 
 
Lagets/særkretsens/regionenes siste reviderte og vedtatte årsregnskap (resultat og balanse) 
med revisjonsberetning, årsberetning og budsjett for påfølgende år samt protokoll fra årsmøtet 
som har vedtatt det innsendte regnskap mv. skal vedlegges. For fleridrettslag skal regnskapet 
vise både de enkelte gruppers og hele lagets regnskapsforhold (Regnskaps- og 
revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges idrettsforbund og 
olympiske og paralympiske komité).  
 
Pristilbud, budsjett og arbeidsplan skal vedlegges der hvor dette er aktuelt. Andre bilag som 
søkeren finner nødvendig og som ikke er nevnt ovenfor, kan vedlegges. 
  
NB! Søknader som ikke har vedlagt de bilag som skal medfølge og/eller som ikke er kommet 
inn innen de fastsatte søknadsfrister, vil ikke bli behandlet. 
 
IV. Behandling 
Med bakgrunn i de innkomne søknader foretar Oslo Idrettskrets fordeling og utbetaling av 
støtten i henhold til retningslinjene. 
 
Dersom søknader blir registrert inn til Oslo Idrettskrets etter søknadsfristen 30. april hvert år, 
blir berettiget støtte avkortet. 
 
   Søknader mottatt senest 
- 30. april får 100 % av berettiget støtte  
- 1. juni får 50 % av berettiget støtte  
 
Søknader som er mottatt etter 1. juni blir ikke behandlet.  
 
V. Utbetaling av støtte 
Utbetaling av støtte skjer til mottakers konto som er registrert i idrettens database. Dette 
endres ved «samordnet søknad og rapportering» og i SportsAdmin. Konto må være i søkers 
navn og disponeres av søker. 
 
Mottakere av kommunal støtte er forpliktet til å nytte støtten til det formål det er søkt om, og i 
samsvar med de generelle vilkår for bidrag som kommunen til enhver tid fastsetter. 
Oslo Idrettskrets og den kommunale administrasjon/revisjon kan innhente/få seg forelagt 
regnskap med fulle legitimasjoner når det er påkrevet eller når det dreier seg om betydelige 
beløp. 
 

http://www.idrettsforbundet.no/oslo
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VI. Hvem får støtte? 
Berettiget til støtte er: 
 
1. Lag i Oslo kommune som står tilsluttet Oslo Idrettskrets og har en drift som er i tråd med 

idrettens lover og bestemmelser. 
2. Oslo Idrettskrets og særkretser/regioner, unntatt Oslo Bedriftsidrettskrets. 
 
Skole- og studentidrettslag, skytterlag o.l. er ikke berettiget administrasjons- og driftsbidrag, 
men kan bli undergitt særskilt vurdering. Velferds- og ungdomsorganisasjoner samt 
bedriftsidrettslag er ikke støtteberettiget. 
 
Søkere som ikke oppfyller krav i NIFs lov kan få støtten avkortet eller søknaden kan bli 
avslått. 
 
 
VII. Klageinstans 
Byrådet er klageinstans for søkerne. I praksis behandles klagen i første instans av styret i Oslo 
Idrettskrets. En eventuell påklage av styrets vedtak behandles av Oslo kommunes klagenemnd 
som fatter endelig vedtak i klagesaker. Eventuell klage skal sendes via Oslo Idrettskrets. 
 
 
VIII. De enkelte formål 
 
1.  Administrasjons- og driftsbidrag til idrettslag 
 
Søknadsberettigede lag i Oslo (allianseidrettslag behandles særskilt) tildeles et generelt 
driftstilskudd ("hodestøtte") til idrettslagets virksomhet for de yngste medlemmene til 
administrasjon og drift, instruksjon, trener- og lederutdannelse, idrettsmateriell, deltakelse i 
og arrangement av stevner, møter og miljøarbeid. Beregningsgrunnlaget er antall medlemmer 
25 år og yngre (pr. 31. desember året før tilskuddsåret). Fleridrettslag får i tillegg et fastsatt 
tilskudd pr. idrettsgruppe med medlemmer 25 år og yngre.  
 
Støtte gis bare for det antall medlemmer 25 år og yngre som har betalt kontingent året før 
tildelingsåret. Denne kontingenten må minst tilsvare 1/3 av hodestøtten året før. Satsen for 
minstekontingent meddeles lagene i følgebrev og fremgår også av søknadsskjemaet. 
 
Til idrettslag med aktiviteter spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede medlemmer, gis det 
administrasjons- og driftsbidrag også for voksne funksjonshemmede medlemmer. 
 
Oslo Idrettskrets forbeholder seg rett til å få fremlagt det enkelte lags medlemskartotek og 
regnskap for kontroll. Ved overtredelse av regler eller feil oppgitt medlemstall, bortfaller nye 
tilskudd for to år. 
 
Søknadsfrist:  30. april i tildelingsåret 
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2 A.  Anleggs- og lokalleie 
 
For leie av anlegg og lokaler til organisert trening for medlemmene (gjelder ikke trening i 
kommunale idrettsanlegg eller skolenes gymnastikksaler), kan det gis delvis refusjon av 
dokumenterte utgifter. Ordningen omfatter også organisert trening i slalåmbakker og 
hoppbakker med delvis dekning av utgifter til skiheiser (forvaltes av Oslo Skikrets). 
 
Kopi av faktura og kopi av kvittering for betalt leie må vedlegges søknaden. Utgiftene må 
være betalt i tidsrommet 1. april året før tildelingsåret - 30. mars i tildelingsåret. Ikke 
dokumenterte utgifter blir ikke godkjent og manglende dokumentasjon vil ikke bli etterlyst. 
 
Refusjonsordningen er begrenset til utgifter til organiserte aktiviteter for medlemmene og når 
utøverne er på juniornivå innenfor den aktuelle idretten. Ordningen gjelder idrettslag og 
særkretser/regioner. 
 
Søknadsfrist:  30. april i tildelingsåret 
 
 
2 B. Skolenes gymnastikksaler (ikke tilskudd) 
 
Leie av gymsaler avtales direkte mellom det enkelte idrettslag og skolene. Det er to 
søknadsfrister 1. juni og 1. november for det påfølgende halvår, det søkes på et standard 
skjema som fås fra skolen. Noen skoler praktiserer en frist for hele skoleåret (1. juni).  
 
Idretten må påberegne å måtte betale for tilsynsvakt uansett alder på treningsgruppen.  
 
 
3 A.  Anleggsstøtte, driftsbidrag 
 
Det kan søkes om støtte til drift av anlegg, baner og haller som idrettslagene eier. 
Bidragsordningen er ikke avhengig av medlemmenes alder. 
 
Støtten kan f.eks. gis til vannavgift, løpende driftskostnader, kommunale avgifter og spesielt 
vedlikehold. 
 
Idrettslag som driver anlegg, baner og haller på driftskontrakt med kommunen, mottar den 
avtalte støtten direkte fra kommunen og kan derfor ikke få støtte fra denne bidragsposten til 
disse anleggene. 
 
Søknadsfrist:  30. april i tildelingsåret 
 
 
3 B. Anleggsstøtte, spesielle tiltak 
 
Ordningen er avviklet. 
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4. Reisetilskudd 
 
For idrettsutøvere (samt trenere og ledere for disse) som gjennom kvalifisering kan delta i 
internasjonale mesterskap/Europacup, er det adgang til å søke tilskudd til reiseutgifter (ikke 
oppholdsutgifter og lignende). Kvalifiseringen må dokumenteres fra særforbundet. Uten slik 
dokumentasjon anses søknaden ikke å være støtteberettiget. Det forutsettes at deltakerne ikke 
mottar støtte fra særkrets eller særforbund. 
 
Det søkes etter deltakelse. Spesifikasjon og dokumentasjon av reiseutgiftene skal følge 
søknaden (lastes opp sammen med søknaden på internett). Det søkes etterskuddsvis.  
 
Søknadsfrist:  30. april i tildelingsåret 
 
 
5. Stipend 
 
Eget søknadsskjema på internett skal benyttes. Dette er tilgjengelig fra 2. januar hvert år:  
www.idrettsforbundet.no/oslo -> Tilskudd. 
 
Søknadsfristen er 1. februar hvert år. 
 
Stipend kan søkes etter følgende statutter: 
 
§ 1. 
Oslo kommunes årlige idrettsstipendium kan etter søknad utdeles til aktive idrettsutøvere eller 
administratorer for særlig fremtredende innsats på sine områder. Stipendiet kan også utdeles 
til aktive idrettsutøvere som ønsker å utdanne seg til trenere for idretten i Oslo, f.eks. ved kurs 
og eventuelt videreutdanning innen- eller utenlands. 
 
§ 2. 
Stipendiet skal nyttes til formål som bør komme idrettslivet i Oslo til gode og til slik utdanning 
som nevnt i § 1. Det kan gis uavkortet til en søker eller fordeles blant flere søkere. Søkernes 
økonomiske forhold skal det ikke tas hensyn til ved utdelingen. 
 
§ 3. 
Stipendiet kunngjøres av Oslo Idrettskrets ved direkte henvendelse til lagene. Kunngjøringen 
skal ordinært finne sted innen 1. desember året før det tildelingen gjelder for. Oslo 
Idrettskrets har rett til å foreslå stipendiater som det ikke foreligger søknad fra. 
 
§ 4. 
Søknader sendes til Oslo Idrettskrets gjennom laget for påtegning. Søknadsfristen er 1. 
februar i tildelingsåret. 
 
§ 5. 
Utbetaling av stipendiene skal skje gjennom Oslo Idrettskrets og i rimelig tid før pengene skal 
nyttes. Stipendiaten skal gi en kort rapport om hvorledes stipendiet er brukt. 
 
NB! Det gis ikke stipend til utdanning ved idrettsgymnas og lignende.  
 
 
Søknadsfrist:  1. februar i tildelingsåret

http://www.idrettsforbundet.no/oslo
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6. Administrasjons- og driftsbidrag til sentrale ledd 
 
Særkretser/regioner (unntatt bedriftsidrettskretsen) kan søke om støtte basert på antall lag og 
aktiviteter i Oslo. 
 
Oslo Idrettskrets får som idrettsråd støtte til service for lagene og særidrettene, 
organisasjonsarbeid og utdanning samt tiltak for spesielle grupper og aktiviteter. 
 
Søknadsfrist:  30. april i tildelingsåret 
 
 
7. Andre formål 
 
Søknader om bidrag som faller utenfor de andre postene i retningslinjene vil bli vurdert 
særskilt. Det kan søkes om støtte til: 
 
• Avvikling av nasjonale og internasjonale mesterskap i Oslo 
• Støtte til prosjekter/utvikling av nye tiltak som tar sikte på å få flere med i idrettsaktiviteter 
• Støtte til fysiske aktiviteter m.m. i lag/organisasjoner som ikke er tilsluttet idretten 
 
Tiltakene under andre formål må være rettet mot utøvere under seniornivå og/eller 
pensjonister. 
 
Søknadsfrist:  30. april i tildelingsåret 
 
 
8. Parraidrett (idrett for funksjonshemmede) 
 
Idrettslag som organiserer trening for funksjonshemmede medlemmer, kan søke om støtte til: 
 
• Transport til og fra trening og arrangementer i Oslo 
• Særskilt idrettsutstyr  
• Hjelpere, instruktører og aktivitetsledere  
 
Søknadsfrist:  30. april i tildelingsåret 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 


