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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. 
Paraidrett (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. Endringer er foretatt i samråd med Oslo kommune. 
 
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 idrettslag tilsluttet kretsen og 
særkretser/regioner i Oslo. Elektronisk søknadsskjema (papirskjema for ordningen med støtte 
til leie av anlegg) og retningslinjer gjøres 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 ordning 2, støtte til leie av anlegg, skal det søkes på papirskjema. 
 
IV. Krav til søker 
Alle idrettslag og særkretser/regioner som skal motta støtte må etterleve NIFs lov. Alle søkere 
må levere inn følgende dokumenter sammen med søknaden (kan leveres separat fra søknaden 
fram til 1. juni): 
 

- Protokoll fra årsmøte/ting i det året det søkes midler 
- Regnskap med resultat, balanse og kontrollutvalgets beretning for året før det søkes 
- Budsjett for det året det søkes i 
- Årsberetning for året før det søkes. Årsberetningen må beskrive idrettslagets/ 

organisasjonens aktivitet (se mal for minste krav til årsberetning) 

Det understrekes at alle idrettslag som skal motta støtte må: 
- på søknadstidspunktet benytte et medlemssystem som er godkjent av Norges 

Idrettsforbund  
- gjennomføre «samordnet rapportering» til Norges Idrettsforbund innen den årlige 

fristen 

Ved brudd på NIFs lov og vedtak vil eventuelle tilskudd bli avkortet i tråd med aktuelle 
brudd. 
 
Tildelte midler skal brukes til det formål de er tildelt til. Misbruk av midler kan medføre krav 
om tilbakebetaling, og ved grove brudd kan søker i tillegg nektes støtte i inntil tre år. 
 
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. 
 
V. 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  
 

http://www.idrettsforbundet.no/oslo
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Søknader som er mottatt etter 1. juni blir ikke behandlet.  
 
VI. 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. 
 
 
VII. 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. 
 
 
VIII. 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. 
 
 
IX. De enkelte formål 
 
1.  Aktivitetsstøtte 
 
Søknadsberettigede lag i Oslo kan tildeles støtte til idrettslagets organiserte aktivitet for barn 
og unge. Støtte skal gå til: 
- Organisert aktiviteten for barn og unge 
- Å holde kostnader nede i barne- og ungdomsidretten 
- Å skape kvalitet og variasjon i idrettstilbudet for barn og unge 
 
Støtten beregnes med utgangspunkt i antall medlemmer 25 år og yngre pr. 31.12. året før 
søknad og tildeling. Støtte er kr 250 pr. tellende medlem. Medlemmene må ha betalt 
medlemskontingent minst lik den til enhver tid bestemte minste kontingent (gitt av NIFs lov). 
For 2020 minst kr 50. 
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De idrettslag som har organisert aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelse 
(parautøvere) tildeles støtte uavhengig av alder på de aktive utøverne med 
funksjonsnedsettelse. 
 
Idrettslag som er medlem av to eller flere særforbund tildeles et gruppetilskudd pr. 
medlemskap i særforbund. Tilskuddet er gradert etter størrelse (antall aktive medlemmer i 
alderen 0-25 år). Oslo Idrettskrets justerer aktivitetstallene hvor de er misvisende for gruppens 
faktiske aktivitet. 
 
Tilskuddssats pr. gruppe (særforbundsmedlemskap):  
- Liten (1-50 aktive medlemmer i alderen 0-25 år): kr 3 000 
- Medium gruppe (51-200 medlemmer i alderen 0-25 år): kr 4 000 
- Stor gruppe (over 200 medlemmer i alderen 0-25 år): kr 10 000 
 
Forutsetning for å motta støtte er at idrettslaget har organisert aktivitet for barn og unge. 
Aktiviteten må være av jevnlig og foregå over en viss tid. Som hovedregel må aktiviteten 
strekke seg over minst fire måneders varighet med ukentlige deltagelser (kan være avbrutt av 
skoleferier ol). Støtten kan bli justert forholdsmessig med omfanget av aktivitet. Søkere kan 
ved behov bli bedt om å dokumentere aktivitetens omfang. 
 
Idrettslagsallianser behandles særskilt. Støtte gis til de organisasjonsleddet som aktiviteten 
foregår i. 
 
Søknadsfrist:  30. april i tildelingsåret 
 
 
 
 
2.  Støtte til leie av anlegg 
 
Det kan søkes om delvis refusjon av utgifter ved leie av anlegg og lokaler til organisert 
trening for medlemmer under seniornivå. Det søkes på et eget søknadsskjema i papir. 
Skjemaet må sendes/leveres til Oslo Idrettskrets sammen med kopi av fakturaer som viser hva 
det søkes refusjon for og det må leveres kopi av kvittering/bekreftelse som viser at fakturaen 
er betalt. 
 
Utgiftene det søkes refusjon av må være betalt i perioden 1. april 2019 – 31. mars 2020.  
Det er kun mulig å søke refusjon av kostnader til leie av anlegg til den daglige organiserte 
treningen, ikke til treningssamlinger ol. Det er kun anlegg som er idrettens naturlige trenings- 
og konkurranse arena som kan søkes støtte til. 
 
Det kan ikke søkes om støtte til anlegg som det fordeles kommunale treningstider i. Dvs. at 
søknader om støtte til leie av følgende anleggstyper ikke støttes: 

• idrettshaller 
• uteanlegg (fotballbaner (vinter og sommer), cricketbaner osv.) 
• svømmeanlegg 
• ishaller 
• kunstisflater 

Fotballhaller kan det ikke søkes om støtte til leie av. 
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Aktivitetssaler kan det søkes om støtte til leie av. 
 
Ordningen omfatter også organisert trening i alpinbakker og hoppbakker og gjelder for 
skiheiser. Oslo Skikrets utlyser dette til idrettslag som har skiaktivitet. Det er kun mulig å 
søke støtte til skiheis gjennom Oslo skikrets. Idrettslag som organiserer snowboard kontakter 
OIK for å søke. 
 
De idrettslag som eier eget anlegg (også via stiftelse eller selskap) kan ikke søke om støtte for 
å leie av aktuelle anlegg (internfakturering). Disse kan kun søke driftsstøtte til idrettslagseide 
anlegg. 
 
Særkretser og regioner med kontor på Osloidrettens Hus kan søke støtte til kontorleie.  
 
Søknadsfrist:  30. april i tildelingsåret 
 
 
 
3.  Driftsstøtte til idrettslagseide anlegg 
 
Idrettslag som eier og driver sine egne idrettsanlegg, klubbhus mv. kan søke om støtte til 
driften. Det kan søkes om støtte til driftskostnader, men ikke dekning av 
investeringskostnader og rentekostnader. 
 
Idrettslag som har driftskontrakt med Oslo kommune for kommunale anlegg kan ikke søke 
støtte til dette anlegget. 
 
Det gis ikke støtte til drift av kunstgressbaner om vinteren (1. november til 31. mars). 
 
Idrettslag som har lagt eierskapet av anlegg ut i et AS eller en stiftelse vil bli behandlet som 
om det er idrettslaget som eier anlegget. Søker og tilskuddsmottaker er i disse tilfellene 
idrettslaget. I noen særlige tilfeller hvor det er flere idrettslag som i felleskap eier anlegget, 
eierselskapet eller at stiftelsen har utgangspunkt i flere idrettslag, vil søker og 
tilskuddsmottaker være eierselskapet/ stiftelsen. Disse særlige tilfellene blir behandlet utenfor 
ordinær søknadsprosedyre og må kontakte OIK for å søke. 
 
 
 
Søknadsfrist:  30. april i tildelingsåret 
 
 
 
4. Paraidrett  
 
Idrettslag som har aktiviteter tilrettelagt for funksjonshemmede medlemmer (fysisk 
funksjonsnedsettelse, hørselshemmede, synshemmede og psykisk funksjonsnedsettelse) kan 
søke på denne ordningen. 
 
Idrettslag som jobber målrettet mot barn og unge vil bli prioritert. Det kan gis støtte til blant 
annet transport i Oslo, særskilt idrettsutstyr, hjelpere/instruktører og annen tilrettelegging. 
 
Det gis ikke støtte til toppidrett. 
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Søknaden er tredelt. Først bes det om en beskrivelse av dagens aktivitetstilbud. Så bes det om 
en beskrivelse av hva det søkes støtte til. Til slutt legges det inn søknadsbeløp. 
 
Hvert enkelt idrettslag kan ikke belage seg på årlig støtte. Oslo Idrettskrets forbeholder seg 
rett til å prioritere enkeltmiljøer fra år til år - for å styrke etablerte tilbud, samt bidra til nye. 
 
 
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


7
   

 

6. Driftsstøtte regionale ledd 
 
Særkretser/regioner (unntatt bedriftsidrettskretsen) kan søke om støtte basert på antall aktive 
lag i Oslo. Særkretser søker på eget skjema. Link til søknadsskjemaet sendes særkretser og 
regioner. 
 
Støtten tildeles etter gradert modell med grunntilskudd og støtte pr. idrettslag. De årlige 
satsene blir offentliggjort sammen med fordelingen av midlene. 
 
Særidretter med høye kostnader for deltagelse (lisenser, påmeldingsavgifter etc.) kan få sin 
støtte avkortet eller strøket. Oslo Idrettskrets kan også bestemme at andre forhold skal kunne 
gi avkortning. Dette vil det bli redegjort for i årlige utlysningsbrev. 
 
 
Søknadsfrist:  30. april i tildelingsåret 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 


