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Bidrag fra Oslo kommune 2020 
 

Oslo Idrettskrets (OIK) fordeler midler til idrettsorganisasjoner i Oslo på vegne av Oslo kommune.  
 
Støtteordningene skal være med på å underbygge målsetningen «idrett for alle» og er et virkemiddel 
for at barn og unge i Oslo skal kunne ha et basistilbud i idretten. Støtteordningene skal være med på å: 

- holde kostnadene nede i barne- og ungdomsidretten 
- skape kvalitet og variasjon i idrettstilbudet for barn og unge 
- gi en rettferdig fordeling av mulighetene til å gjennomføre ønsket aktivitet (treningstid/støtte 

til leie/driftstilskudd til anlegg) 
 
Nytt av året 
Det er i år gjennomført en del større endringer. «Administrasjons- og driftsbidrag» (hodestøtten) har 
byttet navn til «aktivitetsstøtte» og hvor det vektlegges at støtten skal gå til å skape organisert aktivitet 
for barn og unge.  «Reisetilskudd» og ordningen «andre formål» er kuttet ut. Flere ordninger har fått 
nye navn. Det er derfor viktig å lese hele utlysningsbrevet før dere søker. 
 
Alle idrettslag som skal kunne motta midler må benytte ett medlemssystem, og dette må være ett av de 
som er godkjent av Norges Idrettsforbund (les mer her: 
https://www.idrettsforbundet.no/digital/medlemslosning/).  
 
Søknadsfrist 
Frist for å søke om bidrag fra Oslo kommune er 30. april 2020. Muligheten for å søke åpner 1. april 
2020.  
 
Søknader som mottas etter fristen, 30. april, men senest 1. juni får søknaden behandlet, men 
eventuelle tilskudd blir avkortet med 50 %.  
 
Søknader som er mottatt etter 1. juni 2020 blir ikke behandlet.  
 
Hvem kan søke 
Alle idrettslag som er tilsluttet Oslo Idrettskrets og som har en drift i tråd med idrettens lover og 
bestemmelser kan søke. Bedriftsidrettslag er ikke stønadsberettiget og kan ikke søke. Studentidrettslag 
kan søke, men blir underlagt en særlig vurdering. Særkretser og regioner med idrettslag i Oslo kan 
søke. Oslo Bedriftsidrettskrets kan ikke søke. 
 
Søknadsprosedyre 
Det er kun mulig å søke via elektronisk skjema på internett, bortsett fra ordningen med støtte til leie av 
anlegg (2). For denne ordningen må det søkes på eget skjema i papir og dette må leveres/sendes 
sammen med aktuelle vedlegg for ordningen til Oslo Idrettskrets (se mer under). 
 
Det elektroniske søknadsskjema er kun tilgjengelig gjennom «samordnet søknad og rapportering» til 
Idrettsforbundet (https://ka.nif.no/). Dette er den årlige rapporteringen som alle idrettslag må 
gjennomføre. Egen informasjon om «samordnet søknad og rapportering» blir sendt ut fra 
Idrettsforbundet rundt 1. april. Det er de i idrettslaget som innehar en rolle som gjør at man kan 
gjennomføre «samordnet rapportering» som kan søke om kommunale bidrag på vegne av idrettslaget. 

https://www.idrettsforbundet.no/digital/medlemslosning/
https://ka.nif.no/


 
Tilgang til søknadsskjema kommer via egen fane i menyen. Gjennomføring av «samordnet 
rapportering og søknad» til Idrettsforbundet er en forutsetning for å bli tildelt midler.  
 
Utlysningsbrev (dette), søknadsskjema for støtte til leie av anlegg (2) og retningslinjer for 
tilskuddsordningen finner dere på www.idrettsforbundet.no/oslo -> Tilskudd ->Kommunale bidrag 
gjennom OIK.  
 
Retningslinjer og utlysningsbrev må leses før man søker. 
 
Dokumentasjon 
Alle idrettsorganisasjoner som søker om kommunale bidrag gjennom OIK må sende inn 
dokumentasjon. Dette lastes opp via det elektroniske søknadsskjemaet/ «samordnet søknad og 
rapportering». De som kun søker om støtte til leie av anlegg (2) kan levere dokumentene direkte til 
OIK.  
 
Følgende dokumenter må leveres/lastes opp på internett: 
• Revidert og vedtatt årsregnskap for 2019 

o Resultat  
o Balanse som skal være signert av hele styret og eventuelt daglig leder  
o For fleridrettslag skal årsregnskapet og årsberetningen vise både de enkelte 

gruppers og hele idrettslagets aktivitet og regnskapsforhold 
• Revisjonsberetning for regnskapet 2019  

o Skal være signert av de to valgte revisorene. 
o Organisasjonsledd med omsetning på fem millioner kroner eller mer må legge ved 

beretning fra tilsatt revisor og kontrollkomiteens beretning.  
• Vedtatt budsjett for 2020 
• Vedtatt årsberetning for året 2019 

o Årsberetningen skal være signert av styret og eventuelt daglig leder  
• Protokoll fra årsmøtet som har vedtatt det innsendte regnskapet m.v. (årsmøtet i 2020) 

o Protokollen skal være signert av de to som er valgt til å signere protokollen 
 
Hvert enkelt vedlegg kan maksimalt ha en størrelse på 5 MB.  
 
 
Frist for å levere dokumentasjon 
OIK anbefaler å laste opp alle dokumentene når man gjennomfører «samordnet søknad og 
rapportering» / søker om kommunale bidrag. Frist for innlevering av obligatoriske vedlegg er 1. juni 
2020. 
 
Det er søkers ansvar at søknad og vedlegg kommer OIK i hende. Oversikt over søkere og status på 
innsendte vedlegg vil finnes på www.idrettsforbundet.no/oslo -> Tilskudd -> Kommunale bidrag 
gjennom OIK. Man kan ikke påregne at manglende dokumenter blir etterspurt. Eventuell støtte 
utbetales først når fastsatte vedlegg er mottatt og godkjent av OIK. 
 
Informasjonsmøte 
Onsdag 1. april 2020 kl. 1800 avholdes det informasjonsmøte om tilskuddsordningene og 
«samordnet rapportering» på Osloidrettens Hus på Ekeberg. Her vil de ulike ordningene bli 
gjennomgått samt hvordan man søker (søknadsskjema og tilgang). For påmelding/informasjon om 
informasjonsmøtene se kalenderen på www.idrettsforbundet.no/oslo. 
 
Kort beskrivelse av tilskuddspostene 
Nedenfor følger en kort opplisting av hvilke tilskuddsposter det kan søkes støtte fra.  
 
 
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. 
 

http://www.idrettsforbundet.no/oslo
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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. 
 
Når man søker vil medlemstall bli hentet fra «samordnet søknad og rapportering», men kan 
justeres i søknaden.  
 

 
2. Støtte til leie av anlegg 

Det kan søkes om delvis refusjon av utgifter ved leie av anlegg og lokaler til 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. 
 
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, tar kontakt 
med OIK for å søke. 
 
De idrettslag som eier eget anlegg (også via stiftelse eller selskap) kan ikke søke om støtte til 
leie av aktuelle anlegg (internfakturering). Det skal kun søkes om støtte til drift (3.).  

 
3. Driftsstøtte 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 investerings-
kostnader 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 eier eierselskapet eller 
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.  

 
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. 
 
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 oppunder etablerte tilbud, samt bidra 
til nye. 
 

5. Stipend 
Stipend lyses ut separat og har frist 1. februar hvert år. 

          
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. 

 
 
MERK! 
 
Registrering av medlemstall til NIF i «samordnet søknad og rapportering» på internett 
gir ikke automatisk aktivitetsstøtte eller andre økonomiske bidrag fra Oslo kommune. 
Aktuelle søknadsskjema må fylles ut. 
 
Med hilsen 
OSLO IDRETTSKRETS 
 
 
 
Magne Brekke        Audun Eikeland 
generalsekretær       rådgiver 
  
 
 
Kopi: Særkretser og regioner med idrettslag i Oslo 
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