
 

 

 

Forslag til årsmøtet i Nordre Follo idrettsråd 19. mai 2020 
 

Sak 6a Forslag til nye kriterier for LAM midler 
 

I brev fra AIK 21 mars 2019 nevnes det bla at det bør være aktivitetstallene som skal legges til grunn. 

Dette fordi allianseidrettslagene har en spesiell konstruksjon, og de skal ha de samme 

medlemstallene som summen av idrettslagene som er en del av alliansen. Det meste av aktivitetene 

foregår som oftest i det enkelte IL tilsluttet alliansen. Aktivitetstallene vil ikke være sammenfallende 

med medlemstall når det gjelder IL i allianse jf AIK. Fra den gamle kretsens side anbefales det altså, at 

aktivitetstallene blir lagt til grunn.  

I samme brev anbefales det også at man ikke legger opp til søknadsbasert ordning, med unntak av 

helt spesielle målgrupper som for eksempel tiltak for funksjonshemmede.  

I brev fra NIF 11 februar 2020 pålegges Nordre Follo Idrettsråd (NFIR) å følge KUDs retningslinjer og 

NIFs krav samt at rådet anbefales å følge NIFs anbefalinger.  

NIF mener at kvaliteten på aktivitetstallene kan variere. Medlemstallene mer entydige. Idrettsrådet 

kan heller vurdere å benytte en ekstra vekting på tallgrunnlaget til idrettslag som organiserer flere 

idretter (fleridrettslag), for på den måten å belønne at de tilrettelegger for flere idretter. NIF sier de 

er i prosess med å omdefinere aktivitetstallene, så på sikt kan aktivitetstallene bli mer riktig å 

benytte. Dette vil tidligst være aktuelt fra 2021. 

Ordningen skal ifølge NIF ikke påføre lagene ekstra byråkrati. NIF anbefaler derfor ikke 

søknadsordning for idrettslag.  

Minste beløp til fordeling skal være 1000 kroner pr. idrettslag. Idrettslag som ikke har aktivitet for 

barn og ungdom, skal ikke ha midler. Det skal heller ikke tildeles midler til lag og foreninger som 

bruker idrett for å fremme sekundære formål eller der overskuddet blir tatt ut av private eiere. 

Midlene skal brukes til aktivitet både for barn og ungdom. Idrettsrådet skal sikre at minst 1/3 av 

midlene tilfaller hver målgruppe jf KUD. NIF anbefaler at ungdom skal prioriteres høyere enn barn. F. 

eks at 1/3 av totalbeløpet som idrettsrådet har til rådighet, fordeles basert på antall barn, og 2/3 av 

totalbeløpet fordeles basert på antall ungdom. 

Likestilling i vid forstand, herunder hensynet til utøvere med spesielle behov (bl.a. utøvere med 

nedsatt funksjonsevne), samt inkludering av barn og ungdom som i liten grad deltar i organisert 

idrett, skal ivaretas ved fordelingen.   

 

Dette er krav og anbefalinger som vi har valgt å trekke ut, som vi anser som vesentlige for nye 

kriterier. På bakgrunn av dette skal årsmøte for NFIR fastsette egne kriterier slik, at de er basert på 

KUDs kriterier, NIFs krav og anbefalinger, samt lokale forhold. Idrettsrådets fordeling må foretas 

etter 15. august og før 15. november 2020. 

 



Følgende forslag til kriterier for fordeling av LAM fremmes:  

BAKGRUNN 
 
Lokale Aktivitetsmidler er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet rettet mot lokale lag og 
foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Fordelingen gjennomføres etter 
årsmøtevedtak i NFIR og beregnes ut fra kriterier som nedenfor.  

MÅLSETTING MED ORDNINGEN 

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte lag og 
foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er lagenes primæraktiviteter 
som skal støttes. Det er et mål at ordningen skal understøtte den frivillige innsatsen i lagene og bidra 
til å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysisk aktivitet nede. 

MÅLGRUPPER OG FORDELING 

Midlene skal i hovedsak benyttes til lokale lag og foreningers arbeid for barn (6-12 år) og ungdom 
(13-19 år). 
 
Fordelingen baseres på tallgrunnlaget fra samordnet årlig idrettsregistrering  

 

FORSLAG TIL KRITERIER FOR NORDRE FOLLO IDRETTSRÅD (revidert 16. april 2020) 

LAM fordeles slik: 

1. Inntil 5 % av tildelingsbeløpet fordeles etter søknad til spesielle aktivitetsskapende tiltak for 

personer med funksjonsnedsettelser eller spesielt utsatte grupper som i liten grad deltar i 

organisert idrett  

2. Resterende beløp fordeles 1/3 til aktivitetsregistrerte barn (6–12 år) og 2/3 til 
aktivitetsregistrert ungdom (13–19 år). 

 

Minste tildelingsbeløp er kr 1000,-. 

 

Forslagsstiller: 

Styret i Nordre Follo idrettsråd 

 


