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Fordeling av lokale aktivitetsmidler 2021 
Det er idrettens samarbeidsutvalg (ISU) i bydelene som innstiller på fordelingen av lokale 
aktivitetsmidler (LAM), mens det er Oslo Idrettskrets (OIK) i kraft av å være Oslo Idrettsråd som 
vedtar den endelige fordelingen. Årets beløp som skal fordeles er ikke klart fra Departementets side. 
 
Vedlagt følger retningslinjer for fordeling av LAM i Oslo og informasjonen som er sendt alle idrettslag. 
 
Oslo Idrettskrets vil utheve noen forhold: 
 
1. Fordelingsmøte 
ISU skal avholde fordelingsmøte i perioden mandag 6. til torsdag 23. september. Alle idrettslag 
registrert i bydelen skal innkalles til dette møtet på e-post eller pr. brev med minst en måneds varsel. 
Tid for møtet bør avklares nå før sommerferien. Gi beskjed om ISU ønsker adresselister for 
idrettslagene i bydelen. 
 
Så snart ISU har fastsatt møtested og tid skal dette meddeles Oslo Idrettskrets 
(oslo@idrettsforbundet.no). 
 
2. Dokumentasjon 
Alle idrettslag som ønsker å motta LAM må ha dokumentert at de er frittstående, selveiende og driftes 
i henhold til idrettens lover og forskrifter. OIK innhenter denne dokumentasjonen (se retningslinjene). 
 
3. Ingen krav om søknad 
Ordningen er ikke søknadsbasert. Det skal ikke være noen form for søknad forut for tildeling. 
 
4. Medlemstall og beløp til fordeling 
ISU vil i slutten av august motta informasjon om hvor stort beløp som skal fordeles til bydelens 
idrettslag. 
 
Det vil også bli sendt ut et Excel-ark med følgende informasjon: 
- Godkjente lag med antall medlemmer (6-12 og 13-19 år) og antall registrerte funksjonshemmede 
 medlemmer 
- Godkjente barneidrettsskoler med antall deltakere 
 
5. Sentral tildeling 
OIK vil tildele en del av LAM (inntil 15 % av Oslos pott) i en sentral tildeling. Denne tildelingen skal 
være målrettet mot å oppfylle formålet med LAM.  
 
Spørsmål om LAM-fordelingen kan rettes til Oslo Idrettskrets ved Audun Eikeland. 
 
 
Audun Eikeland /s./ 
rådgiver 
 
 
Vedlegg:  - retningslinjer for fordeling av LAM 
 - e-post sendt alle idrettslag i Oslo om LAM () 


