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Tildeling av spillemidler over post 2 og post 3 i 2018
1. Bakgrunn
Som bakgrunn for tildeling av Post 3 midler 2017 vises det til følgende:
1. Tilskuddsbrev fra Kulturdepartementet (KUD) til Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité (NIF) datert 1. desember 2017.
2. Idrettsstyrets møte 29 (2015-2019) 25-26 januar 2018 sak 255 Fordelingskriteriene for
spillemidlene over post 2 i 2018.
3. Idrettsstyrets møte 29 (2015-2019) 25-26 januar 2018 sak 256 Fordelingskriteriene for
spillemidlene over post 3 i 2018.
4. Idrettsstyrets møte 31 (2015-2019) 26 april 2018 sak 285 Endelig tilskudd av spillemidler over
post 1, 2 og 3.

2. Totalt tilskudd
Deres særforbund mottar følgende tilskudd for 2018:
Post 2 Grunnstøtte særforbund
Post 3 Barn, ungdom og bredde
Summert

kr. 1854822,kr. 992747,kr. 2847568,-

3. Overordnede mål for tilskuddet
Statens overordnede mål for tilskuddet til NIF er:


Bidra til å opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon.



Bidra til å opprettholde og utvikle et godt aktivitetstilbud i den organiserte idretten.



Bidra til å bevare og sikre NIF som en åpen og inkluderende organisasjon og til at
idrettslagene er arenaer for meningsdannelse og sosialt fellesskap.

Målene ligger til grunn for grunnstøtten til NIFs sentralledd, idrettskretser og særforbund (post 1 og
2). For tilskuddene til barn, ungdom og breddeaktivitet (post 3) og til toppidrett (post 4) gjelder

egne mål i tillegg til de ovennevnte. Barn 6–12 år og ungdom 13–19 år er de viktigste målgruppene.
Både de som ønsker å satse på konkurranseidrett og de som primært ønsker et trenings- og
aktivitetstilbud skal ivaretas på en god måte. Barne-, ungdoms- og breddetiltakene bør bidra til å
skape varig interesse for trening og fysisk aktivitet.
For staten er det et mål å styrke de frivillige organisasjonene på deres egne premisser. Målene for
tilskuddet er formulert på et overordnet nivå. Det er NIF som formulerer konkrete mål og
prioriteringer for bruken av spillemidler innenfor de fire tilskuddspostene. Målene og
prioriteringene skal reflektere behovene blant medlemmer og medlemsorganisasjoner.

4. Post 2 Grunnstøtte særforbund
3.1. Samlet tilskudd
Tilskuddet er beregnet ut i fra idrettslagenes rapporterte aktivitetstall på idrettsgrennivå i samordnet
rapportering pr. 31. desember 2016, samt egen rapportering for idrett for mennesker med nedsatt
funksjonsevne for 2017. Det samlede tilskuddet over post 2 er i 2018 kr. 261.000.000,-.
Tilskuddet er fordelt på følgende kategorier:
a) Fellesposter
b) Grunntilskudd
c) Aktivitetstilskudd
d) Regionstilskudd
e) Integreringstilskudd
f) Tilskudd til utviklingsorientert ungdomsidrett (grunntilskudd og aktivitetstilskudd)
For oversikt over beregning og fordeling av spillemidlene på post 2, se vedlegg 1 og 2.
3.2. Fellespostene
Fellespostene utgjør i 2018 til sammen kr. 8.225.000,-. Disse postene dekker felles medlemskap i
rettighetsorganisasjonen STOP, Kopinor, Norsk Pasientskadeerstatning, Korreksjoner i tidligere
tildelinger, Moderniseringsprosjektet, Særforbundskoordinator (SFF) og fellesavtaler med Gramo
og Tono for bruk av musikk til trening og konkurranser.
3.3. Administrasjonstilskudd
Administrasjonstilskuddene utgjør i 2018 til sammen kr. 68.777.331,-. Administrasjonstilskuddet
skal sikre et økonomisk grunnlag for organisasjons- og administrasjonsarbeidet for et mangfold av
særidretter.
Grunntilskuddet tildeles likt til alle de særforbundene som oppfyller minstekravene til å være
særforbund (20 idrettslag med til sammen minst 1500 individuelle aktive medlemmer). Deres
særforbund mottar i 2018 et grunntilskudd på kr. 884701,-.
Utover grunntilskudd kan særforbundene tildeles nasjonale grentillegg pr. ekstra gren som oppfyller
minstekravene til å være særforbund. Deres særforbund mottar 0 nasjonale grentilskudd på kr.
442.350,- i 2018, til sammen kr 0,-.
Utover grunntilskuddet kan særforbundene tildeles internasjonale grentillegg pr. ekstra medlemskap
i et internasjonalt særforbund, såfremt den ekstra særidretten oppfyller minstekravene til å være
særforbund. Deres særforbund mottar 0 internasjonale grentilskudd på kr. 884.701,- i 2018, til
sammen kr 0,-.
Nylig opptatte idrettsgrener, som mangler tall fra den aktuelle samordnede rapporteringen, tildeles
tilskudd som utvalg basert på dokumentert grunnlag og beste skjønn. Deres særforbund mottar 0
tilskudd til utvalg i 2018 på kr 0,-.

I de tilfeller at antall klubber og aktive medlemmer har falt under minstekravene, blir de aktuelle
tilskuddene redusert forholdsmessig. Deres særforbund tildeles til sammen kr. 884701 i
administrasjonstilskudd i 2018.
3.4. Aktivitetstilskudd
Aktivitetstilskuddene utgjør i 2018 til sammen kr. 93.270.372,-. Aktivitetstilskuddet baserer seg på
antall aktive medlemmer som driver regelmessig trening, konkurranse eller mosjonsaktivitet i regi
av et idrettslag. Ledere og trenere etc. teller også med som
aktiv medlem. De første 1500 aktive medlemmene inngår i
administrasjonstilskuddet.
Aldersgruppene tildeles ulikt vekttall i fordelingen, med
størst vekt på ungdom 13-19 år.
Etter summering av de samlede vekttallene for hver aldergruppe, fordeles tilskuddet med såkalt
solidarisk profil. Det betyr at tilskuddet pr medlem trappes ned ved økende antall medlemmer. De
siste medlemmene i de store særforbundene tillegges derved liten vekt. Hvis et særforbund har
ekstra internasjonale grener, trekkes de aktive medlemmene i disse grenene ut av særforbundets
summerte tall, og beregnes aktivitetstilskudd beregnes separat for denne grenen.
a.
b.
c.
d.

Antall aktive barn 6-12 år (vekttall 2):
Antall aktive ungdommer 13-19 år (vekttall 10):
Antall aktive unge voksne 20-25 år (vekttall 2):
Antall aktive voksne 26-99 år (vekttall 1):

83
558
747
1575

Deres særforbunds samlede aktivitetstilskudd er for 2018 beregnet til kr. 525298,-.
3.5. Regionstilskudd
Regionstilskuddet skal understøtte utbredelse og oppfølging av underliggende organisasjonsledd, og
utgjør 16,7 prosent av den samlede rammen, og utgjør i 2018 til sammen kr. 36.629.167,-.
Tilskuddet fordeles ut i fra antall tilsluttede idrettslag (særidrettsgrupper). Ingen særforbund får
tilskudd for mer enn 1.000 særidrettsgrupper. Tilskuddet er i 2018 beregnet til kr. 3.207,- pr.
særidrettsgruppe.
Deres særforbund mottar i 2018 regionstilskudd for 36 særidrettsgruupper, dvs. kr. 115438,-.
3.6. Integreringstilskudd
Tilskudd til idrett for mennesker med nedsatt funksjonsevne er et øremerket tilskudd, som i 2018 er
fastsatt til kr. 21.098.130,-. Tilskudd fordeles ut i fra en evaluering som tar hensyn til en rekke
kriterier som reell aktivitet for målgruppen, toppidrettssatsning, antall ulike grupper særforbundet
gir tilbud til, særidrettens behov for spesialkompetanse, særidrettenes utviklingspotensial og
særidrettens faktiske utvikling av tilbud til nye grupper. Idrett for utviklingshemmende inngår i
formålet med tilskuddet.
Deres særforbund mottar i 2018 et samlet tilskudd til idrett for mennesker med nedsatt
funksjonsevne på kr. 37849,-.
3.7. Utviklingsorientert ungdomsidrett
Utviklingsorientert ungdomsidrett er en egen målstyrt ramme innenfor post 2. Rammen er i 2018
fastatt til kr. 33.000.000,-. Midlene fordeles etter mye av de samme prinsippene som post 2 for
øvrig, men datagrunnlaget er begrenset til antall aktive medlemmer i særforbundene i alderen 13-19
år. Hvert særforbund får et grunntilksudd på kr 100.000,-. Godkjente ekstra grener får et
grentilskudd på kr. 50.000,-. Deres tilskudd er beregnet ut i fra et samlet aktivitetstall for
aldersgruppen 13-19 år på 558. Deres forbund mottar følgende tilskudd:

Administrasjonstilskudd (Grunntilskudd og grentilskudd)
Aktivitetstilskudd
Summert tilskudd til utviklingsorientert ungdomsidrett

kr. 100000,kr. 191535,kr. 291535,-

3.8. Samlet grunnstøtte over post 2
Deres særforbund tildeles til sammen kr. 1854822,- fra post 2 i 2018.
3.9. Fakturering av kostnader til felles IT-løsning
I tråd med vedtatte prinsipper, faktureres hvert enkelt særforbunds andel av felles IT-kostnader
separat. Faktura vil ble sendt ut parallelt med dette tildelingsbrevet og avregnet i overføringen av
samlede spillemidler til særforbundet. En egen oversikt som viser beregnet sum pr forbund, kostnad
pr årsverk og beløp til korrigering i regnskapet vil bli sendt ut sammen med fakturaen.

4. Post 3 Barn, ungdom og bredde
4.1. Samlet tilskudd
Tilskuddet er beregnet ut i fra idrettslagenes rapporterte aktivitetstall på idrettsgrennivå i samordnet
rapportering pr. 31. desember 2016, samt egen rapportering for gjennomførte kompetansetiltak i
2017. I tillegg legges det til grunn resultatene av statusmøtet mellom hvert særforbund og NIFs
breddeidrettsavdeling ved årsskiftet 2017/2018. Det samlede tilskuddet over post 3 er i 2018 kr.
169.900.000,-. I tillegg kommer gjenstående og tilbakeførte midler fra 2017 på kr. 3.016.614,-.
Tilskuddet er fordelt på følgende kategorier:
a) Forhåndsfordeling (fellesposter)
b) Aktivitetsomfang
c) Aktivitetsutvikling
d) Kompetanseutvikling
e) Kvalitet & Verdigrunnlag
Kriteriene for bruken av spillemidler til barn, ungdom og bredde følger med som vedlegg 3. For en
total oversikt over fordelingen av spillemidlenes post 3, se vedlegg 5.
4.2. Overgangsordning
Siden innføringen i 2013 har det pågått en gradvis tilpasning til de endringene som gjenspeiler en
«nomaltildeling» i tråd med ordningens prinsipper. For 2018 har Idrettsstyret videreført prinsippet
om at ingen skal få en mindre tildeling enn 90 % av fjorårets tildeling. De berørte må legge til grunn
at dette blir det siste året med en slik overgangsordning.
En slik garanti medfører at den samlede rammen som kan benyttes til å gi tillegg reduseres
tilsvarende. Dette ivaretas ved at alle beregnede økninger reduseres forholdsmessig likt for alle det
gjelder. De særforbundene som skulle hatt en økning, vil i 2018 få utbetalt 82,7 % av denne
økningen.
Norges bedriftsidrettsforbunds tilskudd over post 3 er i 2018 begrenset til kategoriene
"kompetanseutvikling" og "implementering av kvalitet og verdigrunnlag". De trekkes ut av
overgangsordningen og tildeles i stedet skjønnsmessig aktivitetsmidler over post 2.
Når effekten av at ingen skal få mindre enn 90 % av fjorårets tildeling er innarbeidet, vil det
medfører en reduksjon i samlet tildeling på kategoriene «Aktivitetsomfang» og «Aktivitetsutvikling». Kategoriene «Kompetanseutvikling» og «Kvalitet & Verdigrunnlag reduseres ikke,
siden disse er beregnet med utgangspunkt i faste satser.

4.3. Forhåndsfordeling (fellesposter)
Fellespostene utgjør i 2018 til sammen kr. 25.414.177,-. Før fordeling til særforbundene innenfor de
fastsatte hovedkategoriene, sette det av midler til noen sentrale fellesoppgaver og kostnader. De
største postene er kompetanseseksjonen og styrking av utstyrsordningen med hhv. kr. 9.300.000,og kr. 12.000.000,-. I tillegg dekkes barneidrettsforsikringen, andre utviklingsformål (FoU), felles
moderniseringskostnader på området, samt avsetning til korreksjoner og overføringer av tidligere
tildelinger.
4.4. Aktivitetsomfang
Aktivitetsomfang utgjør i 2018 til sammen kr. 81.051.823,-. Tilskuddet baserer seg på antall aktive
medlemmer som driver regelmessig trening, konkurranse
eller mosjonsaktivitet i regi av et idrettslag. Ledere og
trenere etc. teller også med som aktiv medlem. Paraidrett
er egen utøvergruppe. Gruppene tildeles ulikt vekttall i
fordelingen.
Etter summering av de samlede vekttallene for hver aldergruppe, fordeles tilskuddet med såkalt
solidarisk profil. Det betyr at tilskuddet pr medlem trappes ned ved økende antall medlemmer. De
siste medlemmene i de store særforbundene tillegges derved liten vekt. Hvis et særforbund har
ekstra internasjonale grener, trekkes de aktive medlemmene i disse grenene ut av særforbundets
summerte tall, og beregnes aktivitetstilskudd beregnes separat for denne grenen.
Tilskuddet er beregnet ut i fra aktivitetstall fra 2016 for målgruppene barn (6-12 år), ungdom (13-19
år), unge voksne (20-25 år), samt registrerte funksjonshemmede.
a)
b)
c)
d)

Antall aktive barn 6-12 år (vekttall 4):
Antall aktive ungdommer 13-19 år (vekttall 6):
Antall aktive unge voksne 20-25 år (vekttall 1):
Antall aktive funksjonshemmede (vekttall 10):

Dette gir et samlet målbilde for tilskudd basert på aktivitetsomfang på
Etter korreksjon ut i fra overgangsordningen, er tilskuddet fastsatt til

83
558
747
3
kr. 527201,kr. 527201,-

4.5. Aktivitetsutvikling
Aktivitetsutvikling utgjør i 2018 til sammen kr. 14 935 003,-. Tilskuddet baserer seg på antall
aktive medlemmer som driver regelmessig trening, konkurranse eller mosjonsaktivitet i regi av et
idrettslag. Ledere og trenere etc. teller også med som aktiv medlem. Paraidrett er egen
utøvergruppe. Gruppene tildeles ulikt vekttall i fordelingen (se aktivitetsomfang).
Aktivitetsutviklingen beregnes som en ”tendens” over fire år. Tendensen fastsettes til differensen
mellom to gjennomsnittstall. Gjennomsnittet for 2015 og 2016 sammenliknes med gjennomsnittet
for de to foregående årene, 2013 og 2014.
Hver aldersgruppe beregnes for seg. Etter beregning av hvert særforbunds vekttall for
aldersgruppen fordeles tilskuddet med lik verdi for hvert ny aktiv, dvs. rettlinjet. Ordningen skal
være en premiering. Bare positiv utvikling blir tatt med i den videre beregningen.
Tilskuddet er beregnet ut i fra aktivitetstall fra 2016 for målgruppene barn (6-12 år), ungdom (13-19
år), unge voksne (20-25 år), samt registrerte funksjonshemmede.
a)
b)
c)
d)

Utvikling i antall aktive barn 6-12 år (vekttall 4):
Utvikling i antall aktive ungdommer 13-19 år (vekttall 6):
Utvikling i antall aktive unge voksne 20-25 år (vekttall 1):
Utvikling i antall aktive funksjonshemmede (vekttall 10):

-85
-376
-300
-6

Dette gir et samlet målbilde for tilskudd basert på aktivitetsutvikling på
Etter korreksjon ut i fra overgangsordningen, er tilskuddet fastsatt til

kr. 0,kr. 0,-

4.6. Kompetanseutvikling
Kompetansetilskudd utgjør i 2018 til sammen kr. 31 995 612.-. Grunnlaget er registrerte og
innrapporterte deltakertimer i Idrettskurs i 2017. Kun unikt identifiserte kursdeltakere i Min Idrett
godkjennes som rapporteringsgrunnlag. I tillegg godkjennes gjennomførte klubbprosesser i 2017,
beregnet til 5 deltakere pr. prosess.
a) Antall registrerte deltakertimer (vekttall 1):
b) Antall registrerte klubbprosesstimer (vekttall 5):

4920
15

Dette gir et samlet tilskudd for kompetanseutvikling:

kr. 185546,-

4.7. Kvalitet & Verdigrunnlag
Tilskuddet til kvalitet og verdigrunnlag utgjør i 2018 til sammen kr. 19.520.000.-. Grunnlaget er
særforbundenes verdier på skjemaet "kvalitet og verdigrunnlag", samt individuelle dialogmøter
gjennomført i 2016.
Karakter 0 = Ikke implementert
Karakter 1 = Under arbeid
Karakter 2 = Implementert
Kategori
Verdigrunnlagets formelle
implementering

Praktisering i aktivitets- og
konkurransetilbudet

Tilrettelagt helhetlig utdanning

kr
kr
kr

0
20 000
40 000

Kriterium
Idrettens barnerettigheter og bestemmelser
Retningslinjer for ungdomsidrett
Integrering av funksjonshemmede
Barneidretten
Ungdomsidrett
Aktivitets- og konkurransetilbud
funksjonshemmede
Klubbutvikling
Ledelsesutvikling
Trenerutvikling
Arrangementsutvikling
Tilrettelegging for funksjonshemmede

Summert
Dette gir et samlet tilskudd for kvalitet og verdigrunnlag i 2018 på

Verdi
2
2
2
1
1
0
1
1
2
1
1
14
kr. 280000,-

4.8. Andel relatert til idrett for funksjonshemmede
Tilrettelegging for idrett for funksjonshemmede er en sentral kategori innenfor tilskuddet. Det
utgjør derfor også et tilsvarende viktig kriterium ved beregningen av både aktivitetsomfang,
aktivitetsutvikling og kvalitet og implementering av verdigrunnlag. Andel av tilskuddet som er
knyttet til mennesker med nedsatt funksjonsevne i særforbundets post-3-beregning er som følger:

Aktivitetsomfang:
Aktivitetsutvikling:
Kvalitet og implementering av verdigrunnlag:

kr. 3549,kr. 0,kr. 60000,-

Samlet bidrag basert på idrett for funksjonshemmede:

kr. 63549,-

Det er forventet at alle særforbund øremerker ivaretakelse av tiltak som er relatert til aktivitetstilbudet for idrett for funksjonshemmede på en måte som tilsvarer denne summen. Dog er dette
kravet til øremerking begrenset til 15 % av total ramme som er tildelt over post 3. Utover dette
minstebeløpet er det særforbundet som selv må prioritere egen ressursbruk til idrett for
funksjonshemmede på en balansert måte mellom de prioriterte målgruppene for post-3-tilskuddet.
4.9. Rapportering
Tilskuddsmottakerne har et selvstendig ansvar for at 2018-midlene anvendes på en måte som gjør at
det skapes mer og bedre aktivitet ute i idrettslagene. Dette skal dokumenteres slik:
1. Samordnet rapportering av aktivitetstall fra idrettslagene innen 30. april 2019.
2. Signert årsregnskap (resultat, balanse, noter), kontrollkomitéens beretning og revisors
beretning (sendes til okonomi@idrettsforbundet.no), senest 31.august 2019.
3. Egen note til revidert årsregnskap, etter retningslinjer gitt av NIF (sendes sammen med
punkt (a), senest 31. august 2019.
4. Særskilt rapportering i den årlige nøkkeltallsrapporten (sendes til
okonomi@idrettsforbundet.no), senest 31. august 2019.
5. Statusrapport som grunnlag for vurderingen av ”Kvalitet og Verdigrunnlag” (sendes til
mads.andreassen@idrettsforbundet.no), senest 1. desember 2018. Se nye retningslinjer for
rapportering i vedlegg 4.
6. Alle kurs må være rapportert på «Idrettskurs» senest tirsdag 15. januar 2019.
7. Dokumentasjon på a) implementering av minstekravene for antidopingarbeidet i særforbund,
samt b) siste dato for godkjenning av særforbundets lov (sendes
lovsaker@idrettsforbundet.no), senest 31. august 2019.
Siste del av tilskuddet for 2018 vil utbetales når punkt 2, 3, 4 og 6 er innrapportert for 2017.
4.10. Midler som ikke benyttes
Beregningsmodellene tar utgangspunkt i data fra tidligere år. Det er tilskuddsmottakerne som skal
sikre at midlene i sin helhet benyttes i tråd med de formålene som er hjemlet innenfor post 3. Hvis
et særforbund ikke har tiltak i tilstrekkelig omfang rettet mot de relevante målgruppene, skal
gjenstående del av tilskuddet tilbakebetales ved årets slutt og tilbakeføres til ordningen.
Med vennlig hilsen

Karen Kvalevåg
Generalsekretær

Stine Schultz Heireng
Forvaltningsansvarlig

Vedlegg 1: Oversikt over overordnet fordeling av post-2-midler

Fordelingsmodell post 2 særforbund 2018
Rest å fordele
Totalt ramme post 2

261 000 000

Egen fordeling til utviklingsorientert ungdomsidrett

-33 000 000

Total ramme post 2

228 000 000 228 000 000

Avsatt til fellesformål

Skjønn

Korreksjoner/Justeringer

Skjønn

375 000

Moderniseringsprosjekt

Skjønn

3 000 000

SF koordinator

Skjønn

1 440 000

Rettigheter Gramo/Tono

Skjønn

3 050 000

360 000

8 225 000 219 775 000

Fordelte integreringsmidler

Regionstilskudd/særidrettsgrupper

Egen fordelingsmodell og skjønn

11 423

Verdi av hver særidrettsgruppe

16,7 % av netto

21 098 130 198 676 870

36 629 167
36 629 167 162 047 703

3 207

Rest å fordele over fordelingsnøkkel:

162 047 703

Admtilskudd

3 deler

69 449 016

Aktivitetstilskudd

4 deler

92 598 688

7 deler

162 047 703

Detaljfordeling av adm.tilskudd:
Grunntilskudd

54

1,0000

54,0000

47 773 845

884 701

Nasjonale grener

26

0,5000

13,0000

11 501 111

442 350

Internasjonale grener

11

1,0000

11,0000

9 731 709

884 701

1

0,5000

0,5000

442 350

442 350

Utvalg
Redukjson foretatt under fordeling

-671 685

Faktisk fordelt

78,5000

Aktivitetstilskudd

68 777 331

92 598 688

Tillegg fra ufordelt administrasjonstilskudd

671 685

Sum til fordeling

93 270 372

Faktisk fordelt

93 270 372

Aktivitetstilskudd
Vekttall for aldersgrupper til bruk ved

fordeling av aktivitetsmidler

Vekting

0

Gjsn

6-12

13-19

20-25

26-99

vekttall

2

10

2

1

3,165

Antall aktive i hver kategori

494 299

292 389

133 458

585 304

1 505 450

Andel av totalen

32,83 %

19,42 %

8,87 %

38,88 %

100,00 %

Andel av totale aktivitetsmidler

21,17 %

61,32 %

5,43 %

12,08 %

100,00 %

Vedlegg 2: Oversikt over tildeling av post 2-midler til særforbundene

Vedlegg 3: Kriterier for tildeling av spillemidler til barne-, ungdoms- og breddesatsning i
2018 (post 3)
Overordnet mål:
Det er et overordnet mål at tiltakene som gjennomføres skal styrke de idrettslige aktivitetene og
kompetansen i idrettslagene og/eller føre til økt rekruttering i idrettslagene, samt legge til rette
for at ungdom fortsetter lenger i idrettslagene.
Innsatsområder:
Tiltakene skal understøtte innsatsområdene:
a) Trener- og lederutvikling
b) Aktivitetsutvikling
c) Klubbutvikling
Målgruppe:
Prioriterte målgrupper for tilskuddet er:
a) Barn (6-12 år) innenfor den frivillige og medlemsbaserte idretten,
b) Ungdom (13-19 år) innenfor den frivillige og medlemsbaserte idretten, og
c) Prioriterte grupper som ikke finner seg godt nok til rette i idrettslagene blir bedre inkludert,
inklusiv funksjonshemmede.
Kriterier 2018:
Tilskuddet kan benyttes innenfor følgende tiltaksområder:
a) Tiltak som fører til at aktiviteten for barn styrkes, gir økt kompetanse på aktivitet for barn og
er i tråd med Idrettens barnerettigheter
b) Tiltak som skal bidra til å utvikle ungdomsidretten og er i tråd med retningslinjer for
ungdomsidrett,
c) Tiltak for grupper som i dag er svakt representert i idrettslaget,
d) Tiltak som øker kompetansen i idrettslaget gjennom klubbutvikling eller andre
skoleringstiltak,
e) Tiltak innenfor skolen som bidrar til økt deltakelse i den lokale idretten,
f) Oppdatering av trenerutdanningen,
g) Samarbeid og spesielle prosjekter som utvikler og understøtter formålet med ordningen.

Vedlegg 4: Nye kriterier innenfor kategori 4 «Kvalitet og verdigrunnlag» innenfor tildeling av
spillemidler til barne-, ungdoms- og breddesatsning i 2018 (post 3)
Bakgrunn
Fra innføringen av ny post-3 ordning i 2013 har kategorien «Kvalitet og verdigrunnlag vist seg å
ha en svært bevisstgjørende og stimulerende effekt på særforbundenes oppfølging av vedtatte
bestemmelser, retningslinjer og idrettspolitiske mål.
Endringer fra 2018
To nye punkter er lagt inn med virkning fra 2018. Disse vurderer særforbundets arbeid med å
redusere økonomi som barriere for deltagelse, og arbeidet mot seksuell trakassering og overgrep
i idretten. De nye kriteriene innføres for rapporteringen fra 2018, og vil danne grunnlag for
tildeling av spillemidler innenfor post 3 i 2019. Fra og med 2018 vil det være høyere krav for å
få 2 poeng mht. oppfølging og tiltak som sikrer at vedtatte planverk, bestemmelser og
retningslinjer har en reell effekt for aktiviteten og idrettslagene. Det vil bli sendt ut en egen
veiledning som beskriver forventningene til særforbundets arbeid for å oppnå full score på de
enkelte kriteriene.
Vurderingspunkter
1. Verdigrunnlagets formelle implementering og verdiarbeid.
Skala: 0-1-2.
Verdi: 0 gir kr. 0,1 gir kr. 30.000,-

2 gir kr. 60.000

a) Vedtak på forbundsting, forbunds-/seksjonsstyre vedrørende barneidrett,
ungdomsidrett og paraidrett.
b) Kartlegge og redusere økonomiske barrierer for deltagelse. (NY!)
c) Arbeid mot seksuell trakassering og overgrep i idretten. (NY!)
2. Praktisering og oppfølging av verdiarbeidet i aktivitets- og konkurransetilbudet
Skala: 0-1-2.
Verdi: 0 gir kr. 0,1 gir kr. 20.000,2 gir kr. 40.000
a) Barneidretten
b) Ungdomsidretten
c) Paraidretten
a) Tilrettelagt en helhetlig utdanning i tråd med felles retningslinjer
Skala: 0-1-2.
Verdi: 0 gir kr. 0,1 gir kr. 20.000,2 gir kr. 40.000
a) Klubbutvikling
b) Ledelsesutvikling
c) Trenerutvikling
d) Arrangementsutvikling
Avsluttende vurdering
Selv om retningslinjene lister opp kriterier for hver score, vil det til slutt være en skjønnsmessig
vurdering av hvert enkelt særforbund ut fra det som rapporteres i dette skjemaet, post-3 møtet
og registrerte kurs/prosesser i idrettskurs. Dette må også sees i sammenheng fra særforbundets
egenart og organisering. For eksempel vil virkemidlene i et stort særforbund kunne være
annerledes enn i et lite særforbund.

Vedlegg 5: Oversikt over tildeling av post 3-midler til særforbundene

