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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, for særkretser og regioner, ikke foretatt store endringer fra 2019 til i år. Ordninger har fått nye 
navn, og det er kommet tillegg for driftsbidrag til regionale ledd. Særidretter med høye kostnader for 
deltagelse (lisenser, påmeldingsavgifter etc.) vil få sin støtte avkortet. Oslo Idrettskrets kan også 
bestemme at andre forhold skal kunne gi avkortning. Dette skal det redegjøres nærmere for i de årlige 
utlysningsbrevene. 
 
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 
Særkretser og regioner med idrettslag i Oslo kan søke. Oslo Bedriftsidrettskrets kan ikke søke. 
Idrettslag kan også søke, disse ble informert i eget skriv datert 28. februar 2020, med kopi til 
særkretser og regioner. 
 
Søknadsprosedyre 
Det er kun mulig å søke via elektronisk skjema på internett, bortsett fra søknad om støtte til leie av 
anlegg. 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. 
 
Det elektroniske søknadsskjema for særkreter og regioner er tilgjengelig fra 
www.idrettsforbundet.no/oslo -> tilskudd -> kommunale bidrag.  Alle idrettslag skal benytte et annet 
skjema som er tilgjengelig fra «samordnet søknad og rapportering» til Idrettsforbundet.  
 
Utlysningsbrev (dette), søknadsskjema for søknad om støtte til leie av anlegg, retningslinjer og tilgang 
til søknadsskjema for alle aktuelle ordninger finner dere på www.idrettsforbundet.no/oslo -> tilskudd 
-> kommunale bidrag. 
 
Retningslinjer og utlysningsbrev må leses før man søker. 
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Dokumentasjon 
Alle idrettsorganisasjoner som søker om kommunale bidrag gjennom OIK må sende inn 
dokumentasjon. Dokumentasjonen leveres/sendes Oslo Idrettskrets (oslo@idrettsforbundet.no).   
 
Følgende dokumenter må leveres: 

• Revidert og vedtatt årsregnskap for 2019 
o Resultat  
o Balanse som skal være signert av hele styret og eventuelt daglig leder  

• 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/tinget som har vedtatt det innsendte regnskapet m.v. (årsmøtet/tinget i 
2020) 

o Protokollen skal være signert av de to som er valgt til å signere protokollen 
 
 
Frist for innlevering av obligatoriske vedlegg er 1. juni 2020.  
 
De særkretser/regioner som avholder årsmøte/ting slik at de ikke når fristen for innsendelse av 
dokumenter (1. juni) må søke om utsatt innleveringsfrist. Videre må de som har flerårige tingperioder 
og ikke har ting i 2020 underrette OIK om dette. Søknad om utsettelse av innleveringsfrist/underrette 
om tingperiode gjøres ved å sende en enkel søknad til oslo@idrettsforbundet.no i god tid før 1. juni. 
 
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 (Brynsveien 13). 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. Møtet retter seg i første rekke mot idrettslag. 
 
Kort beskrivelse av tilskuddspostene 
Nedenfor følger opplisting av hvilke tilskuddsposter det kan søkes støtte fra.  
 
 
1. Aktivitetsstøtte 

Ordningen er kun for idrettslag. Dette er denne ordningen som ofte omtales som «hodestøtten».  

 

2. Støtte til leie av anlegg 
Det kan søkes om støtte til 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 støtte til leie av. 
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Aktivitetssaler kan det søkes om støtte til leie av. 
 

Særkretser og regioner kan søke om refusjon (delvis) av kontorleie på lik linje med de siste 
årene. 

 
3. Driftsstøtte til idrettslagseide anlegg 

Ordning for de idrettslag som eier egne idrettsanlegg.  
 
4. Paraidrett 

Idrettslag som har aktiviteter tilrettelagt for funksjonshemmede medlemmer (fysisk 
funksjonsnedsettelse, hørselshemmede, synshemmede og psykisk funksjonsnedsettelse) kan søke på 
denne ordningen. 

 
 
5. Stipend 

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

          

6. Driftsstøtte regionale legg 
Særkretser/regioner (unntatt bedriftsidrettskretsen) kan søke om støtte basert på antall aktive 
lag i Oslo (pr. 31.12.2019). 
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Magne Brekke        Audun Eikeland 
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