
Sak 6 - Behandle innkomne saker 
 
Tittel 
Søknad om tilskudd fagansvarlig barneidrett 

 

Forslagstiller 
Lisleby Fotballklubb 

 

Forslag 
Vi i Lisleby FK har to avdelinger. Vi har håndball og fotball hvor vi har en fagansvarlig for håndball og en for 

fotball. Pr dags dato har klubben kun anledning til å søke på en fagansvarlig for klubben. Dette mener vi er feil 

da det trengs to personer da det er mye oppfølging og ikke minst forskjellig kunnskap på de to forskjellige 

lagidrettene. De følger opp trener samt lagene i barneidretten slik at alle skal få en mest mulig bra 

treningshverdag. 

 

Styrets innstilling 
FRID forstår behovet for flere fagansvarlige i klubber med flere avdelinger, og vi ønsker og imøtekomme 

forslaget fra Lisleby Fotballklubb som følger: 

 

Vårt krav til Fagansvarlig endres til følgende (endringene er markert i blått): 

Følgende skal vedlegges søknad om midler til fagansvarlig/trenerkoordinator: 

(1) Kontrakt med den som engasjeres i oppgaven, enten gjeldende for kalenderåret eller 

fra høsten for skoleåret. Vedkommende må ha gjennomført: 

 

● en obligatorisk fagkveld knyttet til oppgaven som fagansvarlig/trenerkoordinator, i regi av FRID. 

● Bestått 16 timers aktivitetslederkurs i barneidrett i regi av FRID/ØIK. For trenerkoordinator 

ungdomsidrett kan bestått trener 1 kurs i regi av særforbundet kompensere for Aktivitetslederkurs i 

regi av FRID/ØIK. Når kravet om aktivitetslederkurs frafalles kreves det at man deltar på en temakveld 

med fokus på “Fra barn til ungdom” med fokus på Retningslinjer for ungdomsidrett, i regi av FRID 

 

I tillegg skal vedkommende forpliktes på å delta i 

● minst en faglig samling i regi av FRID i løpet av året. 

 

I fleridrettslag kan det søkes om tilskudd til fagansvarlig/trenerkoordinator i den enkelte særidrett. Merk at 

FRID ikke stiller særidrettslige krav til fagansvarlige/trenerkoordinatorene, dette forutsetter vi at klubbene gjør. 

Dersom ett av kriteriene ikke oppfylles reduseres tilskuddet med 5.000 kroner. Dersom flere kriterier ikke 

oppfylles avvises søknaden. 

 

Tilleggsinformasjon: Innstillingen vår er positiv til selve forslaget, men vi mener også at forslaget ikke 

egentlig dekker fullt ut hva vi tror er ønskelig. LAM modellen er idag slik at man får støtte basert på antall 

aktive medlemmer i særidretten/grentall. Så selv om man søker på 2 fagansvarlige vil totalsummen ikke bli 

høyere til klubben, men må fordeles mellom fagansvarlige. Vi foreslår derfor at styret, frem til neste årsmøte, 

gjør en evaluering av dagens LAM modell for så se om denne kan forbedres med utgangspunkt i kravene som 

settes av FRID (vedtatt i tidligere årsmøter). 

 

Forslag til vedtak: FRID ønsker og imøtekomme forslaget fra Lisleby Fotballklubb som beskrevet. 

 

 



Saksvedlegg:  
1. Krav fra NIF/KUD 

2. Lokale krav vedtatt på årsmøte 

3. Fagansvarlig barneidrett 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

      

  

 
 

Til:  Idrettsrådene      
 
Kopi: Idrettskretsene 
  
Dato: 11.2. 2020 
 

 
Viktig informasjon om Lokale aktivitetsmidler  

 
Norges idrettsforbund (NIF) mottar årlig Lokale aktivitetsmidler (LAM) fra Kulturdepartementet 
(KUD). Disse midlene går i sin helhet til idrettslag. Det er idrettsrådene i hver kommune som 
fordeler midlene. Midlene skal benyttes til idrettslagenes arbeid for barn og/eller ungdom 6-19 år.  
 
Nytt fra 2020 
NIF har innført noen endringer som idrettsrådene trenger å vite i god tid før årets fordeling av 
midler. Derfor dette informasjonsbrevet.  
 
Det er nå et tydeligere skille på retningslinjer, krav og anbefalinger som idrettsrådene må forholde 
seg til. Idrettsrådene må følge KUDs retningslinjer og NIFs krav. Idrettsrådene oppfordres til å 
følge NIFs anbefalinger. Se retningslinjer, krav og anbefalinger under. 
 
Legg merke til at idrettsrådene må ha egne tildelingskriterier fastsatt på idrettsrådets årsmøte. Det 
holder ikke å henvise til KUDs retningslinjer og NIFs krav og anbefalinger.  
 
Retningslinjer, krav og anbefalinger 

 
KUDs retningslinjer som idrettsrådene må følge: 

a) Tilskudd skal kun gis til lag som har idrett eller fysisk aktivitet som sitt primære formål, og 
driver idrettslig virksomhet for barn og/eller ungdom.  

b) Lag som mottar tilskudd skal være selveiende og frittstående foreninger, med utelukkende 
personlige medlemmer.  

c) Alle lag som tilfredsstiller ovenfor nevnte krav, og som er medlemmer i Norges 
idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), har rett på tilskudd. I tillegg 
skal idrettsrådene vurdere om andre foreninger som oppfyller kravene i punkt a) og b), skal 
gis tilskudd.  

d) Midlene skal brukes til aktivitet både for barn og ungdom. Idrettsrådet skal sikre at minst 
1/3 av midlene tilfaller hver målgruppe.  

e) Tilskuddsmidlene skal i sin helhet tilfalle og utbetales til lagene. Midlene skal ikke nyttes til 
administrasjon av ordningen, eller til aktiviteter i regi av idrettsrådene.  

f) 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.  

g) Tilskudd fra ordningen skal ikke kunne danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer 
eller omdannes til fortjeneste for private eiere. 

h) Idrettsrådenes avgjørelser skal være offentlige, og det skal framgå hvilke kriterier som 
ligger til grunn for fordelingen.  
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NIFs krav som idrettsrådene må følge: 

• Idrettsrådet må fastsette egne tildelingskriterier basert på KUDs kriterier, NIFs krav og 
anbefalinger, samt lokale forhold. Idrettsrådet må ha egne tildelingskriterier slik at 
idrettslagene og idrettskretsen kan forstå fordelingen. Det holder ikke å henvise til KUDs 
retningslinjer og NIFs krav og anbefalinger. 
 

• Tildelingskriteriene lokalt må fastsettes gjennom idrettsrådets årsmøte. Dersom 
tildelingskriteriene må endres etter årsmøtet, må enten årsmøtet ha gitt fullmakt til at 
styret foretar endringer, eller det må avholdes ekstraordinært årsmøte.  

 

• Idrettsrådets fordeling må foretas etter 15. august og før 15. november 2020. Hvis 
fordelingen ikke er innsendt innen fristen, vil midlene bli overført til den nasjonale potten 
som fordeles i 2021. 
 

• Minste beløp til fordeling skal være 1000 kroner pr. idrettslag som har aktivitet for barn 
og/eller ungdom. Idrettsrådet skal fordele pengene i hele kroner.  
 

• Idrettsråd skal ikke kutte i tildelingen til idrettslag som har medlemmer fra en annen 
kommune, dersom de bor i nærheten av idrettslaget og har dette idrettslaget som naturlig 
tilholdssted. Dersom idrettsråd møter andre problemstillinger seg imellom, krever NIF at 
de respektive idrettsrådene i fellesskap finner gode og praktiske løsninger.  
 

• Idrettslag som ikke har aktivitet for barn og ungdom, skal ikke ha midler, selv om de 
gjennomfører rekrutteringstiltak rettet mot barn og ungdom.  
 

• Idrettsrådene skal ikke tildele midler til lag og foreninger som bruker idrett for å fremme 
sekundære formål eller der overskuddet blir tatt ut av private eiere.  

 
NIFs anbefalinger: 

• NIF anbefaler å bruke medlemstall som grunnlag for fordelingen.  
o 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 er i prosess med å omdefinere aktivitetstallene, så på sikt kan aktivitetstallene bli mer 
riktig å benytte. Dette vil tidligst være aktuelt fra 2021.  

 

• 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.  

 

• Ordningen skal ikke påføre lagene ekstra byråkrati utover det som er nødvendig for å 
oppfylle de vedtak som er fattet av styret og årsmøtet i idrettsrådet. NIF anbefaler ikke 
søknadsordning for idrettslag. Dersom idrettsrådet likevel har dette, anbefaler NIF en enkel 
ordning. 

 

Kvalitetssikring av idrettskretsen 
Idrettskretsen kontrollerer og kvalitetssikrer at idrettsrådenes fordeling i sitt fylke er i henhold til 
retningslinjer, krav og anbefalinger. Dersom idrettskretsene finner brudd på retningslinjer og krav, 
har idrettskretsen rett til å kreve at idrettsrådet gjør en ny fordeling inneværende år. Idrettskretsen 
kan oppfordre idrettsrådet til å følge NIFs anbefalinger.  
 
Spørsmål om ordningen kan rettes til idrettskretsen.  
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Fordeling for 2020 
NIF sender ut brev om fordelingen for 2020 etter at NIF har mottatt tildelingsbrev fra KUD. 
Normalt skjer dette i løpet av mai/juni. NIF vil da også sende ut et regneark som idrettsrådene kan 
velge å bruke som en hjelp til fordelingen. NIF anbefaler at idrettsrådene gjør fordelingen tidlig på 
høsten 2020.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
    

        
Anja Veum     Line Hurrød  
Breddeidrettssjef    Forvaltningsrådgiver     
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Veileder 2019 for 
søknadsskjema for 

"Lokale Aktivitetsmidler"(LAM) 
 

Fredrikstad Idrettsråd (FRID) skal fordele nærmere 5 millioner kroner til idrettslagenes barne- 
og ungdomsarbeid i 2019 med forbehold om endrede forutsetninger fra Kulturdepartementet. 

 
Prinsippene for fordeling av midlene ble vedtatt på FRIDs årsmøte 07. mai 2018. 
Fordelingsprinsippene ligger også innen rammen av de forutsetninger som Kulturdepartementet og 
Norges Idrettsforbund har gitt. 

 
Styret i FRID vil understreke at tildelte LAM-midler skal gå til klubbens barne- og 
ungdomsarbeid, ikke til klubbdriften generelt. 

 
I vedtaket på årsmøtet 2011 ble det vedtatt betydelig innstramminger og krav til klubbenes søknad i 
forhold til tiltaksdelen, både i forhold til vedlagte kontrakter og i forhold til gjennomførte 
kompetansekrav for de det gjøres avtale med. 
De fleste av disse kompetansekravene (kurs) skal gjennomføres april/mai og FRID vil derfor ikke 
fordele midlene før disse kompetansekravene er gjennomført. 
Ut fra vedtatte fordelingsprinsipper vil administrasjonen stå for fordeling av midlene. Det vil bli gitt en 
kort klagefrist – 10 dager - på denne fordelingen og styret vil fungere som klageinstans. 

 
 
FORDELINGSKRITERIER: 

1. Fagansvarlig barneidrett og trenerkoordinator, ungdomsidrett: 
 

Tilskuddene til fagansvarlige/trenerkoordinator 
- 10 - 50 deltakere: kr. 10.000 

. - 51 - 100 deltakere: kr. 15.000 
- 101 - 200 deltakere: kr. 20.000 
- over 201 deltakere kr. 35.000 

 
Med «deltakere» menes det her klubbens medlemmer mellom 6 – 12 år i forhold til 
«fagansvarlig barneidrett», og medlemmer mellom 13 – 19 år i forhold til 
«trenerkoordinator ungdomsidrett». Det er en forutsetning for støtte at det kan 
dokumenteres organisert aktivitet gjennom året for omtalte medlemsgrupper. Med 
medlemmer menes det her medlemmer registrert i Idrettsforbundets årlige registrering. 
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Følgende skal vedlegges søknad om midler til fagansvarlig/trenerkoordinator: 
(1) Kontrakt med den som engasjeres i oppgaven, enten gjeldende for kalenderåret eller 
fra høsten for skoleåret. 

          Vedkommende må ha gjennomført: 
 

* en obligatorisk fagkveld knyttet til oppgaven som 
fagansvarlig/trenerkoordinator, i regi av FRID. 

* Bestått 16 timers aktivitetslederkurs i barneidrett i regi av 
FRID/ØIK. For trenerkoordinator ungdomsidrett kan bestått 
trener 1 kurs i regi av særforbundet kompensere for 
Aktivitetslederkurs i regi av FRID/ØIK 
Når kravet om aktivitetslederkurs frafalles kreves det at man 
deltar på en temakveld med fokus på “Fra barn til ungdom” 
med fokus på Retningslinjer for ungdomsidrett, i regi av FRID 

 
 

I tillegg skal vedkommende forpliktes på å delta i 
* minst en faglig samling i regi av FRID i løpet av året. 

 
I fleridrettslag kan det søkes om tilskudd til trenerkoordinator i den enkelte særidrett. 
Merk at FRID ikke stiller særidrettslige krav til trenerkoordinatorene, dette forutsetter vi 
at klubbene gjør. 

 
Dersom ett av kriteriene ikke oppfylles reduseres tilskuddet med 5.000 kroner. Dersom 
flere kriterier ikke oppfylles avvises søknaden. 

 
2. Nybegynnertilbud 6 - 16 år. 

 
Det gis tilskudd til ett nybegynnertiltak innen klubbens idrett(er) 
med kr. 8.000. 
Et nybegynnertilbud skal gå over 10 ganger og være gratis for deltakerne. 
Målgruppa er innen alderen 6 - 16 år. 
Lam midler kan tildeles idrettslag som har tilholdssted og virkeområde i 
Fredrikstad. Unntak kan gjøres dersom det ikke finnes idrettsanlegg til å utøve 
nevnte idrett i Fredrikstad. 

 
FRID vil ta ansvar for å markedsføre tiltakene. 
Alle nybegynnertilbud skal ha oppstart etter skolestart på høsten og oppstartstid, sted og 
tidspunkt skal foreligge i søknaden. Det kan gjøres unntak for tidsperioden der hvor dette 
er avtalt med FRID. 
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3. Miljø – kontakt. (tidligere hjelpetrener) 
 

Klubber som dokumenterer behov for oppfølging av innvandrerbarn/unge får 
tilskudd til èn miljøkontakt. 
Miljøkontaktens oppgave er å gi innvandrerbarn og deres foreldre tilstrekkelig 
informasjon og trygghet til å finne seg tilrette i klubben og kunne følge aktivitetene. Det 
er ønskelig om miljøkontakten kan besøke hjemmet og hilse på foreldre og informere 
dem om hvordan idrettslaget fungerer. 

 
Klubber som har et betydelig antall innvandrere kan få midler til 2 miljøkontakter over 
LAM, og kan søke om ytterligere tilskudd gjennom FRIDs tilskuddsordninger gjennom 
NIF. 

 
Det kan også gis tilskudd til miljøkontakter i forhold til barn/unge med særlig behov 
for oppfølging. Det forutsettes at det her gjøres avtale med FRID i hvert enkelt tilfelle. 
En miljøkontakt godtgjøres med 10.000 kroner pr. år.
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Følgende skal vedlegges søknaden: 
Navn og kontrakt, gjeldende enten for kalenderåret eller fra høsten av for 
skoleåret. Alle nye miljøkontaktene må gjennomføre kveldskurset 
«Inkludering», tidligere "Du och jag, Alfred." Kurset går over to kvelder og 
gjennomføres i april/mai. 

 
Dersom ett av kriteriene ikke oppfylles reduseres tilskuddet med 5.000 
kroner. Dersom flere kriterier ikke oppfylles avvises søknaden. 

 
4.Grupper for B/U med særlige behov 

 
Gruppetilbud rettet mot barn og ungdom med særskilt 
behov for å aktiviseres i egen gruppe støttes med inntil 
30.000 pr. år. 
Aktivitetsomfanget skal dokumenteres ved søknad og det forutsettes at det 
gjøres avtale med FRID om gruppene i forkant av søknaden. 

 
 
5. Hodetilskudd. 

 
Når tilskudd er fordelt etter søknad for punktene 1 - 4, 
fordeles restmidlene som hodetilskudd med 50% til 
aldersgruppa 6 – 12 år og 50% til aldersgruppa 13 – 19 år. 

    
 



 (/)

Hjem (/) / Temasider (/tema/) / Barneidrett (/tema/barneidrett/) / Barneidrettsansvarlig

 (https://www.facebook.com/share.php?

u=http://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/barneidrettsansvarlig/&title=Barneidrettsansvarlig) 

(https://twitter.com/intent/tweet?

url=http://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/barneidrettsansvarlig/&text=Barneidrettsansvarlig) 

(https://www.linkedin.com/shareArticle?

mini=true&url=http://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/barneidrettsansvarlig/&title=Barneidrettsansvarlig&summary=Hva

betyr det å være barneidrettsansvarlig i klubben?)  (mailto:?

subject=Barneidrettsansvarlig&body=http://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/barneidrettsansvarlig/)

Barneidrettsansvarlig

Hva betyr det å være barneidrettsansvarlig i klubben?

Les vår brosjyre om barneidrettsansvarlig. 

(https://flippage.impleoweb.no/dokumentpartner/55c4aa9f4ad9433e811dcc8ba7821c3b/82_19_Barneidrettsbestemmelsene_NO_HR.pdf)

Barneidrettsansvarlig skal:

1)    Sikre at klubben har gode rutiner for å spre informasjon om bestemmelser og rettigheter til trenere, frivillige og foreldre.

2)    Sikre forankring av rettigheter og bestemmelser i klubbens styre og undergrupper.

OM NIF TEMASIDER KLUBBGUIDEN (/klubbguiden/) SÆRFORBUND (/sarforbund/) IDRETTSKRETSER (/idrettskretser/) IDRETTSRÅD

MENY

OM NIF

TEMASIDER

KLUBBGUIDEN (/KLUBBGUIDEN/)

SÆRFORBUND (/SARFORBUND/)

IDRETTSKRETSER (/IDRETTSKRETSER/)

IDRETTSRÅD

https://www.idrettsforbundet.no/
https://www.idrettsforbundet.no/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/
https://www.facebook.com/share.php?u=http://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/barneidrettsansvarlig/&title=Barneidrettsansvarlig
https://twitter.com/intent/tweet?url=http://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/barneidrettsansvarlig/&text=Barneidrettsansvarlig
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/barneidrettsansvarlig/&title=Barneidrettsansvarlig&summary=Hva%20betyr%20det%20%C3%A5%20v%C3%A6re%20barneidrettsansvarlig%20i%20klubben?
mailto:?subject=Barneidrettsansvarlig&body=http://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/barneidrettsansvarlig/
https://flippage.impleoweb.no/dokumentpartner/55c4aa9f4ad9433e811dcc8ba7821c3b/82_19_Barneidrettsbestemmelsene_NO_HR.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/
https://www.idrettsforbundet.no/sarforbund/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/
https://www.idrettsforbundet.no/sarforbund/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/


3)    Sørge for at klubben gjennomfører foreldremøter etter oppstart av aktivitet, bli kjent med foreldrene og sikre at det blir gitt

nødvendig informasjonen om hva det innebærer å være medlem i klubben.

4)    I fleridrettslag: Sørge for at idretter og grupper samarbeider, koordinerer og videreutvikler et mangfoldig aktivitetstilbud for barna i

idrettslaget- – ref. utviklingsplanen..

5)    I særidrettslag: Sikre god variasjon i barneidrettsaktiviteten for å  stimulerer til helhetlig utvikling – ref. utviklingsplanen.

6)    Arbeide for at klubbens kostnader blir holdt på et rimelig nivå for å sikre bred deltakelse, også fra grupper med lav betalingsevne.

7)    Bidra til at alle barn blir inkludert i idretten uavhengig av bakgrunn.

 Barneidrettsansvarlig har mulighet til å øke sin kompetanse om barneidrettsbestemmelsene og rettighetene gjennom å:

Delta på idrettskretsenes ulike tiltak hvor barneidrettsbestemmelser og rettigheter tas opp, f.eks. temakvelder, samlinger og fagseminarer.

Gjennomføre e-læringsmodulen «Barneidrettens verdigrunnlag» som ligger på NIFs e-læring. (https://ekurs.nif.no/)

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Besøksadresse: Sognsveien 73, 0854 Oslo

Postadresse: Postboks 5000, 0840 Oslo

Telefon: +47 21029000 (tel:+4721029000)

E-post: nif-post@idrettsforbundet.no

Org.nummer: 947 975 072

Fakturaadresse: 947975072@autoinvoice.no

 (https://www.facebook.com/Idrett)  (https://twitter.com/idrett)  (mailto:nif-post@idrettsforbundet.no)

 

(http://www.norsk-

tipping.no/)

(http://www.gjensidige.no/)(http://www.tine.no/)(https://www.sas.no/sport)(http://www.sparebank1.no/)(https://www.adecco.no/)(http://www.phenixski.com/)(http://www.p4.no/)(http://www.jetsetsports.com/)(http://www.telenor.no/privat/)(https://www.scandichotels.no/alltid-

pa-

scandic/sport)

© 2009 - Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (02)

Alt innhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Innholdet kan ikke benyttes kommersielt uten samtykke fra Norges idrettsforbund. Ved å bruke dette nettstedet godtar du at

informasjonskapsler (cookies) brukes til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Les mer om personvern (/om-nif/personvern-i-idretten/)

https://ekurs.nif.no/
tel:+4721029000
https://www.facebook.com/Idrett
https://twitter.com/idrett
mailto:nif-post@idrettsforbundet.no
http://www.norsk-tipping.no/
http://www.gjensidige.no/
http://www.tine.no/
https://www.sas.no/sport
http://www.sparebank1.no/
https://www.adecco.no/
http://www.phenixski.com/
http://www.p4.no/
http://www.jetsetsports.com/
http://www.telenor.no/privat/
https://www.scandichotels.no/alltid-pa-scandic/sport
https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/personvern-i-idretten/
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