
 

 
Kriterier for tildeling av lokale aktivitetsmidler 
 

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet 

mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom (6-19 år).  

Idrettsrådene bruker medlemstall og/eller aktivitetstall for barn, ungdom, parautøvere (6-19 år) fra 

samordnet rapportering som basisgrunnlag for fordelingen. 

Lørenskog idrettsråd hadde inntil 2020 en relativt komplisert og til dels skjønnsbasert tildeling etter 

detaljert søknad. Denne var krevende administrativt både for idrettsrådet og for lagene, samt at det 

måtte foretas et skjønn basert på søknad og dokumentasjon. Etter hva idrettsrådet har forstått er det 

få om noen andre idrettsråd som har hatt denne fordelingsmodellen. Dette ble fraveket i fjor gitt 

tildeling og instruks fra sentralt hold. 

Fordelen med «Lørenskogmodellen» for LAM har vært at vi gjennom nettopp detaljert søknad og 

grundig behandling får mer oversikt over aktivitet og organisering i våre idrettslag. Imidlertid har vi 

over flere år sett at modellen har svakheter, er krevende og kanskje ikke reflekterer intensjonen fra 

KUD fullt ut.  Siden fjoråret allerede åpnet for endringer i modellen der tilleggstildelingen gikk kun på 

medlemstall, foreslår vi følgende nye kriterier for tildeling av LAM-midler i Lørenskog. 

1. Idrettslaget må være tilsluttet NIF. 

2. Idrettslaget må ha medlemmer i kategorien barn og unge, dvs 6-19 år. 

3. Antall medlemmer i 6 – 19 år slik det fremkommer av idrettsregistreringen for tildelingsåret 

er utgangspunktet for tildelingen. 

4. Alle lag med medlemmer 6-19 år tildeles kr 5 000. 

5. Alle lag med parautøvere i kategorien 6-19 år tildeles kr 5 000. Kilde er aktivitetsantall i 

idrettsregistreringen. 

6. Deretter fordeles summen tildelt fra KUD til Lørenskog fratrukket minstebeløpene til lagene 

etter punkt 4 og 5, etter antall medlemmer i henhold til idrettsregistreringen i alderen 6 -19 

år. I henhold til føringer fra departementet om å stimulere ungdomsaktivitet deles summen 

slik at 1/3 fordeles til aldersgruppen barn 6-12 år og 2/3 til aldersgruppen ungdom 13-19 år. 

Dette er slik det også har vært tidligere for hoveddelen av fordelingen. 

Disse kriteriene vil bidra til mer transparens, mindre arbeidsbyrde for lagene og idrettsrådet (siden 

ikke behov for søknad med videre), mindre skjønnsutøvelse og sannsynligvis være mer i tråd med 

føringene fra departementet. Det var ikke mottatt nye føringer fra departementet da dette forslaget 

ble utarbeidet, og det kan være behov for endringer for å imøtekomme eventuelt endrede føringer. 

Idrettsrådet ønsker fullmakt til å eventuelt endre fordelingskriteriene hvis disse mot formodning ikke 

skulle være i tråd med departementets. Eventuelle endringer vil bli tilkjennegjort for lagene. 

Kriteriene vurderes innen neste årsmøte.   

 


