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Retningslinjer for fordelingen av lokale aktivitetsmidler (LAM) i Oslo 

Vedtatt av styret i Oslo Idrettskrets 5. mai 2020. 

Formålet med tilskuddsordningen 

Formålet med tilskuddsordningen er 

- å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett
og fysisk aktivitet for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år)

- å understøtte den frivillige innsatsen i lagene
- å holde kostnadene nede ved deltakelse i idrett og fysisk aktivitet

1. Hvem kan motta lokale aktivitetsmidler i Oslo?

Idrettslag i Oslo som er medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske 
komité og som driver idrettslig virksomhet for barn og/eller ungdom i alderen 6-19 år er 
tilskuddsberettiget.  

Med idrettslig virksomhet menes deltakelse i regelmessig organisert trening og/eller 
konkurranser eller andre tilbud som utløser fysisk aktivitet blant deltakerne.  

2. Hvordan foregår fordelingen i Oslo?

Oslo Idrettskrets (OIK) mottar brev fra Kulturdepartementet med opplysninger om 
tilskuddsordningen og hvilke krav som stilles samt hvilken sum som skal fordeles i Oslo. Fra 
Norges Idrettsforbund (NIF) mottar OIK krav og anbefalinger rundt tilskuddsordningen. 

LAM i Oslo fordeles av OIK. Inntil 15 % fordeles av OIK gjennom en sentral fordeling. 
Resterende fordeles ved at ISU i bydelene innstiller for så å bli endelig vedtatt av OIK.   

Summen som skal fordeles til bydelene regnes ut av OIK på basis av medlemstall i 
aldersgruppene 6-12 år og 13-19 i hver bydel (2/3) og antall innbyggere i disse 
aldersgruppene (1/3). Barn 6-12 år vektes 1/3 og ungdom 13-19 år vektes 2/3. Kun idrettslag 
med innlevert og godkjent dokumentasjon inngår i grunnlaget for utregningen.  

I bydeler hvor organisasjonsprosenten blir over 150 % av bygjennomsnittet blir det største 
idrettslaget trukket ut og gitt en sentral tildeling basert på et bygjennomsnitt. Det nest største 
idrettslaget blir så trukket ut osv. til bydelen har kommet under 150 % av bygjennomsnittet. 
Denne tildelingen trekkes fra Oslos pott før tildeling til hver enkelt bydel gjøres. 

Skiforeningen får en skjønnsmessig tildeling og inngår ikke beregningen av midlene til 
bydelene. 
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Når endelig fordeling til bydelene er klar sendes informasjon til idrettens samarbeidsutvalg i 
bydelene (ISU). ISU gjennomfører fordelingsmøter og vedtar en innstilling til OIK på 
fordelingen av midlene. ISU må utarbeide kriterier for utarbeidelsen av innstillingen. 

Kretsstyret vedtar den endelige tildelingen etter at eventuelle klagesaker er behandlet. 
Midlene utbetales direkte til lagene fra Idrettsforbundet.   

3. Krav til dokumentasjon for å bli tildelt lokale aktivitetsmidler

Idrettslag som ønsker å motta LAM må få godkjent følgende dokumenter av Oslo 
Idrettskrets: 

- årsberetning for året før tildeling
- regnskap for året før tildeling (resultat, balanse, kontrollutvalgets beretning og 

eventuelt revisors beretning)
- protokoll fra årsmøtet hvor de to overstående dokumentene ble behandlet

Frist for innlevering er 1. juni i tilskuddsåret. 

OIK sender ut en oversikt til ISU hvilke idrettslag som er godkjent for å motta LAM før 
fordelingsmøtet avholdes. Oversikten legges ut på idrettskretsens nettside.  

Merknad: ISU skal ikke kreve inn søknader eller dokumentasjon i forbindelse med 
fordelingen av LAM. Eventuell utfyllende informasjon fra lagene skal gis på fordelingsmøtet. 
OIK kan være behjelpelig med å fremskaffe utdypende informasjon om lagene dersom det er 
nødvendig.  

4. Obligatorisk å delta på fordelingsmøte i ISU

Alle idrettslag i bydelen skal innkalles til fordelingsmøtet i ISU med minst en måneds varsel. 
Innkallingen gjøres av ISU i de enkelte bydelene. Opplysninger om tid og sted for 
fordelingsmøtene skal sendes OIK som legger dette ut på idrettskretsens nettside.   

Det er obligatorisk for idrettslagene å delta på fordelingsmøtet for å få tildeling som 
samsvarer med medlemstall og aktivitet for målgruppene. Idrettslag som ikke møter på 
fordelingsmøtet skal innstilles med grunnlag i 70 % av tilskuddsberettigede medlemmer. 

Gyldig frammøte er å være tilstede når innstillingen på fordelingen av LAM fattes. Frammøte 
skal framkomme av protokoll fra fordelingsmøtet. 

Merknad: Det er ikke anledning til å gi bonus for oppmøte. 
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5. Tildelingskriterier for ISUs innstilling

a. Midlene skal gå til å skape aktivitet for barn 6-12 år og ungdom 13-19 år. Midlene
skal understøtte den frivillige virksomheten i idrettslagene.

b. ISU skal sikre at 1/3 av midlene tilfaller barn 6-12 år og 2/3 av midlene tilfaller
ungdom 13-19 år.

c. Likestilling mellom kjønnene skal ivaretas.
d. Følgende tiltak skal prioriteres i fordelingen: barneidrettsskoler etter NIFs modell,

tiltak for funksjonshemmede og tiltak som bidrar til å inkludere barn og ungdom som
i liten grad deltar i organisert idrett.

e. Lag som ikke møter på fordelingsmøtet skal innstilles med grunnlag i 70 % av
tilskuddsberettigede medlemmer.

f. Minste tildeling er 1000 kroner og skal skje i hele kroner.
g. Lag med mindre enn fem medlemmer i alderskategorien 6-19 år kan ikke tildeles

midler med mindre laget på fordelingsmøtet kan godtgjøre at det har et
aktivitetsopplegg for denne gruppen.

h. Idrettslag som er organisert i en allianse kan ikke motta LAM for samme medlemskap
i over- og underbygningen. LAM skal gå til det idrettslaget i alliansen som driver
aktiviteten.

i. Idrettslag kan klage på fordelingsmøtets innstilling til kretsstyret. Klagen må være
OIK i hende innen tre uker etter at fordelingsmøtet er avholdt. Avgjørelsen i
kretsstyret er endelig.

6. Tildelingskriterier for midler fordelt av OIK

a. Midlene skal benyttes for å understøtte formålet med LAM. Styret vedtar kriterier for
fordelingen.

b. Midlene skal fullt ut deles ut til idrettslag, OIK skal ikke sitte igjen med noe for
administrasjon.

c. Det skal ikke være en søknadsprosedyre for fordelingen.
d. Kun idrettslag som har dokumentert sin drift ref. punkt 3 kan tildeles LAM.
e. Styret vedtar fordelingen. Det er ingen klageadgang.
f. Fordelte midler utbetales sammen med resten av LAM som er innstilt av ISU og

vedtatt av styret.


