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Retningslinjer for fordeling av rammetilskuddet til idretten i Oslo. 
 
Vedtatt av Oslo Idrettskrets 26. januar 2022 
 
Oslo kommune vil at Oslo skal være godt tilrettelagt for idrett, spesielt for barn og unge. 
Idretten er en viktig del av et trygt og godt oppvekstmiljø. Kommunens overordnede mål er 
«idrett for alle». I dette ligger det at barrierer for deltagelser skal bygges ned.  
 
Støtten til idrett skal i første rekke komme de yngste aldersgrupper til gode. De voksne må i 
større grad finansiere sine idrettsaktiviteter selv.  
 
Retningslinjene er utarbeidet med grunnlag i vilkår og prinsipper gitt av Oslo kommune. 
Bystyrets årlige budsjettvedtak fastsetter Oslo kommunes rammetilskudd til idrettsformål. 
 
 
I. Kunngjøring 
Oslo Idrettskrets bekjentgjør ordningene hvert år overfor idrettslag tilsluttet kretsen og 
særkretser/regioner med idrettslag i Oslo.  
 
 
II. Hvem kan søke 
De som kan søke om støtte er: 
1. Idrettslag i Oslo kommune som står tilsluttet Oslo Idrettskrets og har en drift som er i 

tråd med idrettens regelverk og bestemmelser. 
2. Oslo Idrettskrets og særkretser/ regioner med idrettslag i Oslo, unntatt Oslo og Akershus 

Bedriftsidrettskrets. 
 
Bedriftsidrettslag er ikke støtteberettiget. 
 
 
III. Krav til søker 
Alle idrettslag og særkretser/regioner som skal motta støtte må: 

- Etterleve NIFs regelverk (https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/NIF-lov/). 
- Ikke bryte lov eller politivedtekter. 
- Arbeide i tråd med NIFs og OIKs verdier og retningslinjer, bl.a. skal mottaker 

praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering, ivareta 
likebehandling mellom kjønn og legge til rette for livslang deltagelse i idretten. 

- På søknadstidspunktet benytte et medlemssystem som har en godkjent 
integrasjonsavtale med Norges Idrettsforbund (godkjent medlemssystem) 
(https://www.idrettsforbundet.no/digital/medlemslosning/).  

- Medlemskontingent og aktivitetsavgifter skal faktureres gjennom det godkjente 
medlemssystemet.  

- Gjennomføre «samordnet rapportering» til Norges Idrettsforbund innen fristen. 
- Nytte støtten til det formål det er søkt om. 

Alle søkere må levere inn følgende dokumenter for at søknaden skal bli behandlet: 
- Protokoll fra årsmøte/ting i det året det søkes midler (årsmøte hvor øvrige 

dokumenter behandles). 
o Protokollen skal være signert av de to som velges til å signere protokollen. 

- Regnskap med resultat, balanse, kontrollutvalgets beretning og styrets økonomiske 
beretning for året før det søkes. 

o Balansen skal være signert av hele styret før den legges fram for årsmøte. 
o Kontrollutvalgets beretning skal være signert av utvalgets medlemmer. 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/NIF-lov/
https://www.idrettsforbundet.no/digital/medlemslosning/
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o De idrettslag som har omsetning på mer enn kr 5 mill. skal også sende inn 
revisjonsberetning avgitt av autorisert/registrert revisor. 

o Styrets økonomiske beretning skal være signert av hele styret før den legges 
fram for årsmøtet. 

- Budsjett for det året det søkes i. 
- Årsberetning for året før det søkes. 

o Årsberetningen må beskrive idrettslagets/organisasjonens aktivitet, se mal for 
minste krav til årsberetning (www.idrettsforbundet.no/oslo ->tilskudd -> 
kommunale bidrag gjennom OIK). 

o Styret skal avgi en egen økonomisk beretning, denne kan være en del av 
årsberetningen. 

o Årsberetning og styrets økonomiske beretning skal være signert av hele styret 
før det legges fram for årsmøte. 

Dokumentene lastes opp enten i «Samordnet rapportering» eller i selve søknadsskjemaet. 
Filformat skal være pdf og en enkelt fil kan ikke overstige 5 MB. Det kan lastes opp flere filer. 
Dokumenter kan også unntaksvis sendes på e-post til oslo@idrettsforbundet.no.  
 
Det er søkers ansvar for at dokumentene kommer OIK i hende innen fristen 1. juni. 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. 
 
 
IV. Hvordan søke 
Det skal søkes på rett skjema for de ulike ordningene. 
 
For ordningene: aktivitetsstøtte, driftsstøtte idrettslagseide anlegg og paraidrett: 

- Skjemaet er tilgjengelig gjennom den årlige «samordnede rapportering» til 
Idrettsforbundet. Personer i idrettslaget med rettigheter til å gjennomføre 
«samordnet rapportering» kan søke på kommunale midler på vegne av idrettslaget.  

- «Samordnet rapportering» og søknadsskjema for kommunale bidrag finner dere her: 
http://ka.nif.no (åpner 1. april). 

- OBS!: Det er et eget elektronisk skjema som må fylles ut i tillegg til 
«samordnet rapportering»  

For ordningen støtte til leie av anlegg: 
- Skjemaet for denne ordningen finner dere her: 

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/oslo/tilskudd/kommunale-bidrag-
gjennom-oslo-idrettskrets/.  Skjemaet må skrives ut og sendes inn til Oslo 
Idrettskrets i papir. Søknader som totalt består av maks 20 sider kan sendes på e-post 
til oslo@idrettsforbundet.no. Søknaden skal da bestå av en fil i pdf-format som består 
av søknadsskjema og alle vedlegg (fakturaer og kvitteringer). 

For ordningen stipend: 
- Eget skjema gjøres kjent på nettsidene til Oslo Idrettskrets. 

For driftsstøtte regionale ledd: 
- Aktuelle organisasjonsledd mottar egen informasjon og lenke til aktuelle 

søknadsskjema.  
 
 

 

http://www.idrettsforbundet.no/oslo
mailto:oslo@idrettsforbundet.no
http://www.idrettsforbundet.no/oslo
http://ka.nif.no/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/oslo/tilskudd/kommunale-bidrag-gjennom-oslo-idrettskrets/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/oslo/tilskudd/kommunale-bidrag-gjennom-oslo-idrettskrets/
mailto:oslo@idrettsforbundet.no
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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. 
 
 
V. Sanksjoner  
Ved manglende innlevering av dokumenter innen gitt frist, om idrettslaget ikke benytter 
godkjent medlemssystem eller ikke har gjennomført «samordnet rapportering» vil søknad 
avslås. Ved andre brudd på NIFs eller OIKs bestemmelser og vedtak, herunder avvik fra 
kriterier angitt i pkt. III første ledd, vil eventuelle tilskudd bli forholdsmessig avkortet. 
 
Tildelte midler skal brukes til det formål de er tildelt til. Misbruk av midler kan medføre krav 
om tilbakebetaling. Ved grov uaktsomhet eller gjentagende brudd kan søker i tillegg nektes 
støtte i inntil tre år. Det å bevisst tilegne seg urettmessige midler kan medføre anmeldelse.  
 
 
VI. Behandling 
Med bakgrunn i de innkomne søknader foretar Oslo Idrettskrets fordeling og utbetaling av 
støtten i henhold til retningslinjene. 
 
Andre kommunale tilskudd/støtter til formålet kan ha innvirkning på beregning av tilskudd. 
Som hovedregel gis det ikke støtte til samme formål fra flere ulike kommunale 
støtteordninger. 
 
Dersom søknader blir registrert inn til Oslo Idrettskrets etter søknadsfristen 30. april, blir 
berettiget støtte avkortet. 
 
Søknader mottatt senest: 

- 30. april får 100 % av berettiget støtte  
- 1. juni får 50 % av berettiget støtte  

Oslo Idrettskrets og den kommunale administrasjon/revisjon kan innhente/få seg forelagt 
regnskap med all dokumentasjon når det ønskes. 
 
Søknader som er mottatt etter 1. juni blir ikke behandlet.  
 
 
VII. Utbetaling av støtte 
Utbetaling av støtte skjer til mottakers konto som er registrert i idrettens database. Dette 
endres ved «samordnet søknad og rapportering», i SportsAdmin eller KlubbAdmin. Konto 
må være i søkers navn og disponeres av søker. 
 
 
VIII. Klageinstans 
Tildelinger og avslag kan klages inn for en fornyet behandling. Klagen vil i første instans bli 
behandlet av administrasjonen i OIK, om klager ikke får medhold i første instans vil klagen 
bli oversendt styret i OIK for endelig avgjørelse.  
 
Klagefristen minst tre uker fra tildeling og avslag er sendt mottaket.  
 
Oslo Idrettskrets kan innhente ytterligere informasjon for å sikre at aktuelle sak blir godt 
belyst. 
 
Tildeling gjort av Oslo Idrettskrets anses ikke som et enkeltvedtak i forvaltningsloven og det 
er ingen klageadgang til kommunen. 
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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 aktivitet 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. Oslo Idrettskrets vedtar størrelsen og eventuelle graderinger av satsen. I 
år er støtten kr 250 pr. tellende medlem. Medlemmene må ha betalt medlemskontingent 
minst lik den til enhver tid bestemte minste kontingent (gitt av NIFs lov) for tiden minst kr 
50. 
 
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 foregå jevnlig og 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 det organisasjonsleddet som aktiviteten 
foregår i. 
 
Når man søker vil medlemstall bli hentet fra «samordnet søknad og rapportering», men kan 
justeres i søknaden. 
 
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 26 år. 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 2021 – 31. mars 2022.  
Det er kun mulig å søke refusjon av kostnader til leie av anlegg til den daglige organiserte 
treningen i idrettslagene, ikke til treningssamlinger, ikke til kretslag, sonelag ol. Det er kun 
anlegg som er idrettens naturlige trenings- og konkurransearena som det kan søkes støtte til. 
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Det kan ikke søkes om støtte til anleggstyper 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, 
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), og de idrettslag som eier eget anlegg kan ikke 
søke som støtte til leie av ytterligere anlegg av samme type som de eier. Disse kan kun søke 
driftsstøtte til idrettslagseide anlegg. Se også siste avsnitt under ordningen 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 eget anlegg og drifter dette, kan søke om støtte til driften av anlegget. 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. 
 
Støtte kan gis til idrettsanlegg og klubbhus. Det kan ikke påregnes støtte til mindre deler av 
større anlegg, eksempelvis en tuftepark i en idrettspark eller et styrkerom i en idrettshall. 
 
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. I disse tilfellene kan idrettslag søke om støtte til leie i disse 
anleggene, disse behandles særskilt. Det gis ikke støtte til drift av et anlegg og støtte til leie i 
samme anlegg. 
 
Søknadsfrist:  30. april i tildelingsåret 
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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 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 i 
alderen 17 til 25 år (fyller i tildelingsåret). Stipendiets hensikt er å oppmuntre unge lovende 
utøvere i starten av sin karriere. Stipendiet kan også utdeles til unge aktive idrettsutøvere 
som ønsker å utdanne seg til trenere for idretten i Oslo, f.eks. ved kurs og eventuelt 
videreutdanning innen- eller utenlands (ikke videregående opplæring ol.). 
 
§ 2. 
Stipendiet skal nyttes til formål som bør komme idrettslivet i Oslo til gode og til slik 
utdanning som nevnt i § 1.Det tildeles årlig inntil ti stipendier.   
 
§ 3. 
Stipendiet kunngjøres av Oslo Idrettskrets. Kunngjøringen skal ordinært finne sted 
omkring 1. januar i tildelingsåret. Oslo Idrettskrets har rett til å foreslå stipendiater som 
det ikke foreligger søknad fra. 
 
§ 4. 
Søknadsfristen er 1. februar i tildelingsåret. 
 
§ 5. 
De som mottar stipend fra Norges Idrettsforbund/Olympiatoppen kan ikke motta stipend. 
Stipendiet kan kun mottas en gang. 
 
Søknadsfrist:  1. februar i tildelingsåret 
 
 
 
 
 

http://www.idrettsforbundet.no/oslo
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6. Driftsstøtte regionale ledd 
Særkretser/regioner (unntatt bedriftsidrettskretsen) kan søke om støtte basert på antall 
aktive lag i Oslo. I hovedsak gis det støtte til servicekontor for lag, lags- og 
organisasjonsarbeid, utdanning, sekretariat, samt tiltak for spesielle grupper og aktiviteter. 
 
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. 
 
Søknadsfrist:  30. april i tildelingsåret 
 
 


