
Bestemmelser om tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak knyttet til idrett 

og fysisk aktivitet  

Fastsatt av Kultur- og likestillinsgdepartementet desember 2022 

 

Bestemmelsene gjelder søknadsbasert ordning for mangfolds- og inkluderingstiltak med en 

tidsavgrenset tilskuddsperiode på to år (2022 og 2023). Tilskuddsordningen er finansiert av 

statsbudsjettmidler, spillemidler og private midler.  

 

1) Mål og målgruppe for tilskuddsordningen 

Formålet med tilskuddsordningen er å skape varig økt deltakelse gjennom tilskudd til 

mangfolds- og inkluderingstiltak knyttet til idrett og fysisk aktivitet. Økt deltakelse forutsetter 

arbeid mot sosiale og kulturelle barrierer, arbeid for deltakelse blant personer med 

funksjonsnedsettelse, arbeid for kjønnsbalanse og likestilling og arbeid mot rasisme, 

diskriminering og hets. Det er viktig at aktiviteten er reelt åpen for alle i de definerte 

målgruppene, jf. punkt 1 a-d.  

 

Med idrett og fysisk aktivitet menes både organisert idrett og egenorganisert idrett og fysisk 

aktivitet, herunder friluftsliv. Tiltak som retter seg mot toppidrett faller utenfor ordningens 

virkeområde.   

 

Målgrupper for ordningen:  

a) Barn og ungdom fra 6 til 19 år i familier med vedvarende lavinntekt. 

b) Jenter med minoritetsbakgrunn fra 6 til 19 år, samt jenter fra 6 til 19 år generelt i 

sammenhenger der jenter er underrepresentert eller opplever særlige barrierer.  

c) Personer med funksjonsnedsettelse. Målgruppen er ikke aldersbegrenset. 

d) Nåværende og framtidige unge ledere og trenere, opp til 26 år, som er jenter/kvinner, 

personer med funksjonsnedsettelse eller personer med minoritetsbakgrunn. 

 

2) Kriterier for måloppnåelse 

Følgende kriterier bør være oppfylt for at tiltakene som mottar tilskudd skal bidra til å 

realisere målene for tilskuddsordningen: 

a) Tiltakene bidrar til å redusere barrierene for deltakelse blant én eller flere av 

målgruppene, jf. punkt 1 a-d.  

b) Tiltakene bidrar til økt bevissthet om betydningen av mangfold, og bidrar til varig verdi 

gjennom et mer systematisk arbeid for mangfoldig og inkluderende deltakelse 

 

3) Tildelingskriterier 

Mottakere av tilskudd skal være 

- enheter som er registrert i Frivillighetsregisteret, eller 

- kommunale fritidsklubber/ungdomshus 

 

Idrett eller fysisk aktivitet skal være den primære aktiviteten i de tiltakene som mottar 

tilskudd. 

 

 

 



Det kan gis tilskudd til: 

a) Prosjekter. Prosjektene kan for eksempel bestå av rekrutteringsaktiviteter, 

tilrettelegging eller opprettelse av nye aktiviteter rettet mot målgruppene.  

b) Engangsutgifter, for eksempel innkjøp av utstyr, dekning av deltakerkostnader og 

gjennomføring av kurs og kompetansehevende tiltak.  

 

Alle målgruppene, jf. punkt 1 a-d, skal ivaretas gjennom den samlede fordelingen av tilskudd. 

 

Innstillingsutvalget, jf. punkt 5, bør i vurderingen og prioriteringen av søknader legge vekt på: 

- i hvilken grad omsøkt tiltak har overføringsverdi til andre organisasjoner, og om søker 

legger til rette for å dele erfaringer og resultater fra tiltaket 

- i hvilken grad aktuelle målgrupper involveres i utforming og gjennomføring av tiltaket 

- geografisk spredning i den samlede fordelingen av tilskudd 

 

Tilskudd fastsettes på grunnlag av budsjetterte utgifter til omsøkt tiltak. Det kan tildeles 

tilskudd for hele eller deler av søknadsbeløpet. I de tilfeller hvor omsøkt tiltak også har 

finansiering fra andre kilder, skal samlet finansiering ikke utgjøre over 100 pst. av 

budsjetterte utgifter.    

 

Maksimalt tilskuddsbeløp per tiltak i ordningen er 5 mill. kroner.   

 

For prosjekter, jf. punkt. 3 a) er det et minimumsbeløp på 100 000 kroner.  

 

For engangsutgifter, jf. punkt 3 b), er det ikke en nedre beløpsgrense.   

 

4) Søknad og krav til dokumentasjon 

Søknadsfrister fastsettes av tilskuddsforvalter.  

 

Søknad om tilskudd skal sendes inn på elektronisk søknadsskjema og skal inneholde 

beskrivelse av: 

- tiltaket, herunder hvordan tiltaket støtter opp under kriteriene for måloppnåelsen, jf. 

punkt 2. 

- hvilken eller hvilke av målgruppene tiltaket retter seg mot, jf. punkt. 1a-d 

- hvordan tiltaket skal bidra til å skape varig økt deltakelse i eller gjennom idrett og 

fysisk aktivitet for aktuelle målgrupper  

- hvorvidt søker legger til rette for deling av erfaringer og resultater fra tiltaket, og om 

tiltaket kan ha overføringsverdi til andre organisasjoner 

- i hvilken grad aktuelle målgrupper involveres i utforming og gjennomføring av tiltaket  

 

Med søknaden skal det også følge et budsjett.  

 

5) Forvaltning av ordningen 

Ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Tilsynet: 

- kunngjør ordningen og informerer offentlig om regelverk, søknadsfrister og 

innsending av søknader.  

- behandler søknader og fatter endelige vedtak. 



- er ansvarlig for kontroll og oppfølging av rapporter og regnskap. 

- er sekretariat for innstillingsutvalget 

 

Et utvalg oppnevnt av Kultur- og likestillingsdepartementet skal fremme innstilling til  

Lotteri- og stiftelsestilsynet om fordeling av enkelttilskudd (innstillingsutvalget). Utvalget 

består av seks representanter, hvor de private bidragsyterne til ordningen, OBOS, 

Sparebankstiftelsen DNB og Stiftelsen VI oppnevner én representant hver, mens Kultur- og 

likestillingsdepartementet oppnevner tre representanter.  

 

6) Oppfølging og kontroll 

Alle tilskuddsmottakere skal utarbeide rapport og prosjektregnskap innen frist fastsatt ved 

tildeling av tilskudd. Rapporten skal beskrive hvordan tiltakene er gjennomført. Den skal 

også gi en vurdering av hvordan tiltakene har bidratt til å realisere formålet med ordningen.   

 

Regnskapet skal føres slik at det kan sammenlignes med budsjettet som lå til grunn for 

søknaden, jf. punkt 4) Søknad og krav til dokumentasjon. 

 

For tilskudd under 400 000 kroner kreves det at tilskuddsmottakers leder undertegner 

regnskap og rapport. 

 

For tilskudd på 400 000 kroner eller mer er det krav om forenklet revisorkontroll av 

regnskapet. Kravet utgår dersom tilskuddsmottaker leverer revisorkontrollert årsregnskap 

sammen med rapport, der bruken av tilskuddet er synliggjort i eget prosjektregnskap 

undertegnet av leder. 

 

Tilskuddsforvalter kan foreta kontroll med at midlene brukes i tråd med forutsetningene for 

tilskuddet basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering. Mottaker av tilskudd plikter å 

medvirke til slik kontroll, herunder gi relevante opplysninger mv. Tilskuddsforvalter fastsetter 

rutiner for kontroll.   

 

7) Tilbakebetaling 

Tilskuddsforvalter kan trekke tilbake tilsagn om tilskudd, holde tilbake tilskudd eller kreve 

tilbakebetaling av utbetalte tilskudd dersom  

a) tilskuddet ikke blir benyttet i henhold til forutsetninger for tilskuddet,  

b) tilskuddsmottaker på annen vesentlig måte har brutt bestemmelsene i dette 

regelverket eller bestemmelser eller vilkår fastsatt av tilskuddsforvalter  

 

Ved krav om tilbakebetaling kan det fastsettes rente etter forsinkelsesrenteloven. Krav om 

tilbakebetaling av tilskudd er tvangsgrunnlag for utlegg 

 

8) Klageadgang 

Vedtak om tildeling og avslag er enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2, første ledd bokstav a) 

og b). Forvaltningslovens regler kommer til anvendelse. 

 

Vedtak kan påklages, jf. forvaltningsloven § 28 annet ledd. Kultur- og likestillings-

departementet er klageorgan for vedtak fattet av tilsynet. Departementets avgjørelse kan 

https://lovdata.no/lov/1967-02-10/%C2%A72
https://lovdata.no/lov/1967-02-10/%C2%A728


ikke påklages. Klagen skal sendes Lotteri- og stiftelsestilsynet innen tre uker fra det tidspunkt 

underretning om vedtaket er kommet frem, jf. forvaltningsloven § 29 og § 32. 

 

https://lovdata.no/lov/1967-02-10/%C2%A729
https://lovdata.no/lov/1967-02-10/%C2%A732

