
FORDELINGSKRITERIER OG 

RAPPORTERING  
POST 1 – GRUNNSTØTTE TIL NIF SENTRALT OG REGIONALT  
  

Fordelingskriterier for spillemidlene over post 1  
Den planlagte evalueringen av fordelingskriteriene for tilskuddene til idrettskretsene er 
påbegynt, men ikke ferdigstilt i 2022. Med bakgrunn i dette blir det ikke foreslått store 
endringer i fordelingen for 2023.  
 

Rapportering  
NIFs sentraladministrasjon er selv i liten grad en aktivitetsleverandør, men skal nå sine mål 
gjennom å understøtte mangfoldet av sentral- og lokalledd i organisasjonen, herunder 
tilrettelegge for aktivitets- og kompetanseutvikling samt effektivt organisasjonsarbeid.   
  
NIF rapporterer tertialvis og ved årets slutt om bruken av økonomiske ressurser på de ulike 
ansvarsområdene. I tillegg rapporterer NIF hvert år, gjennom den årlige 
spillemiddelrapporten og den etterfølgende nøkkeltallsrapporten, om de helhetlige 
virkningene av den samlede innsatsen innenfor hele Norges idrettsforbund.  
  

POST 2 – GRUNNSTØTTE TIL SÆRFORBUNDENE  

Fordelingskriterier for spillemidlene over post 2 

Tilskuddsmodellen ble vedtatt av Idrettstinget i 2003 og var til ny behandling i 

2007. Resultatet var at gjeldende modell ble videreført. Grunnprinsippene er siden ikke 

endret. Overføringsmodellen for rammetilskudd til særforbundene er som følger:  

o Administrasjonstilskudd 

o Aktivitetstilskudd  

o Regiontilskudd  

o Integreringstilskudd 

o Utviklingsorientert ungdomsidrett 

Tinget i 2015 gav idrettsstyret fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer innenfor de 

etablerte fordelingsmodellene dersom det skjer vesentlige endringer i forutsetningene for 

fordelingsmodellene i tingperioden, forutsatt at de berørte organisasjonsleddene høres forut 

for endringer. 

Vektingen mellom de ulike aldersgruppene ble endret i fordelingen for 2022. Denne vil ligge 

til grunn også for fordelingen i 2023. Dagens solidariske modell videreføres.  

Det er igangsatt en evaluering av forvaltningsordningene. Denne evalueringen vil fortsette 

frem mot idrettstinget i 2023 og vil kunne påvirke fordelingen for 2024. 

Rapportering 

Særforbundene rapporterer til sine medlemmer gjennom sitt ting og leder-/årsmøter.  



Særforbundenes aktivitetstall rapporteres gjennom samordnet rapportering fra idrettslagene, 

hvor særidrettsgruppene rapporterer sine aktive. Særforbundene rapporterer særskilt om sitt 

arbeid for mennesker med nedsatt funksjonsevne på fastsatte kriterier. 

Det avholdes et årlig evalueringsmøte mellom NIF sentralt og særforbundets ledelse. 

Særforbundene rapporterer hvert år økonomiske nøkkeltall sammen med revidert 

årsregnskap, årsberetning, andre nøkkeltall og en rapport om særforbundets 

antidopingarbeid og status som rent særforbund. Denne informasjonen danner grunnlaget 

for nøkkeltallsrapporten til Kulturdepartementet.  

Også i 2023 vil arbeidet som ble igangsatt i 2019, med å etablere et godt system for 

rapportering på måloppnåelse for post 2, videreføres. Det vil i større grad bli satt søkelys på 

at det er satt særforbundsspesifikke mål som underbygger felles, overordnede mål, på at 

tiltak er gjennomført og på opplevd måloppnåelse. Dette vil bidra til å prioritere sterkere og 

til oppfølging av måloppnåelse innenfor det enkelte organisasjonsledd, bidra til en 

sammenheng i målhierarki og planer, og vil gi idretten en mer samlet oversikt over 

måloppnåelse. 

En grunnleggende forutsetning for modellens konsistens er at registreringen av de aktive 
medlemmene i lagene er korrekte. Det pågående arbeidet med registrering av individuelt 
medlemskap og aktivitetstilhørighet i et nasjonalt medlemsregister, vil bidra til vesentlig økt 
kvalitet på datagrunnlaget og større muligheter for innsikt og analyse. 
 
 

POST 3 – BARN, UNGDOM OG BREDDE  

Fordelingskriterier for spillemidlene over post 3 

Fordelingskriterier for spillemidlene over post 3 ble vedtatt i Idrettsstyrets møte 29 (2015-

2019) sak 256.  

Tinget i 2015 ga idrettsstyret fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer innenfor de etablerte 

fordelingsmodellene dersom det skjer vesentlige endringer i forutsetningene for 

fordelingsmodellene i tingperioden, forutsatt at de berørte organisasjonsleddene høres forut 

for endringer.  

Det er et overordnet mål at tiltakene som gjennomføres, skal styrke aktiviteten og 

kompetansen i idrettslagene og/eller føre til økt rekruttering til idrettslagene, samt at de 

unge fortsetter lenger.  

  



Sentrale kriterier for tildeling av post 3-midler er: 

• Omfanget, dvs. dokumentert antall aktive i prioriterte aldersgrupper 

• Utviklingen, dvs. premiering basert på dokumentert positiv gjennomsnittlig 

aktivitetsutvikling siste fire år 

• Kompetanseutviklingen, dvs. refusjon i forhold til dokumenterte deltakertimer på 

godkjente tiltak i særforbundets regi 

• Kvalitet og verdigrunnlag, dvs. evaluering av særforbundets oppfølging av idrettens 

felles vedtatte verdigrunnlag og prinsipper, samt særforbundets konkrete 

iverksettelse av aktiviteten. Herunder også håndtering av varslingssaker og 

særforbundets tiltak for å begrense kostnadsnivået i barne- og ungdomsidretten.  

Innsatsområdene er:  

• Trener- og lederutvikling  

• Aktivitetsutvikling  

• Klubbutvikling  

Målgrupper for midlene er:  

• Barn (6-12 år) innenfor den frivillige og medlemsbaserte idretten.  

• Ungdom (13-19 år) innenfor den frivillige og medlemsbaserte idretten.  

• Prioriterte grupper som ikke finner seg godt nok til rette i idrettslagene skal bli bedre 

inkludert, inklusiv mennesker med nedsatt funksjonsevne.  

Det er igangsatt en evaluering av forvaltningsordningene. Denne evalueringen vil fortsette 

frem mot idrettstinget i 2023 og vil kunne påvirke fordelingen for 2024. 

Rapportering 

Særforbundene rapporterer årlig på resultatoppnåelse innen de sentrale målgruppene som 

vurderes ut ifra samordnet rapportering. I tillegg henter NIF ut gjennomførte kurs og 

prosesser gjennom portalen Idrettskurs. 

Det avholdes et årlig evalueringsmøte mellom NIF sentralt og særforbundets ledelse. Denne 

informasjonen danner grunnlaget for vurdering av måloppnåelse på post 3 og 

spillemiddelrapporteringen til Kulturdepartementet, samt størrelsen på tildelingen til 

særforbundet påfølgende år.  

Som en del av denne vurderingen gir NIF sentralt en score på 0, 1 eller 2 knyttet til 

særforbundenes måloppnåelse på definerte indikatorer, basert på idrettens langtidsplaner og 

målene for tilskuddet. Det er et effektivt virkemiddel for å forsterke implementeringen av 

felles vedtatte planer og regelverk å kombinere fordeling av midler med utviklingskrav.  

Målet er at alle særforbundene skal utvikle seg fra sitt utgangspunkt og strekke seg til sitt 

potensial. Indikatorene er derfor dynamiske i form av at de evalueres og revideres jevnlig, og 

for eksempel på økonomi som barriere har forventningen økt fra å gjennomføre kartlegging 

av kostnader, til å arbeide systematisk med idrettslagene for å oppnå full score. Det resulterer 

i at en del særforbund faktisk kan gå ned i score til tross for at de har gjort det samme som 

foregående år.  



I likhet med post 2, er en grunnleggende forutsetning for modellens konsistens at 

registreringen av de aktive medlemmene i lagene er korrekte. Det pågående arbeidet med 

registrering av individuelt medlemskap og aktivitetstilhørighet i et nasjonalt medlemsregister 

vil bidra til vesentlig økt kvalitet på datagrunnlaget. 

  

POST 4 – TOPPIDRETT 
  

Fordelingskriterier for spillemidlene over post 4   
Fordelingskriteriene for spillemidlene over post 4 ble vedtatt i idrettsstyrets møte 42 (2015–
2019) 24. januar 2019, sak 351.  
 
Spillemidlene utgjør ca. 80% av Olympiatoppens driftsmidler og er avgjørende viktig for å 
opprettholde og videreutvikle Olympiatoppen som norsk idretts toppidrettsorgan. I tillegg til 
å drifte Olympiatoppen som tverrfaglig og tverridrettslig kompetansesenter, går betydelige 
ressurser til å styrke prioriterte særforbunds toppidrettsarbeid. 
 
 Olympiatoppen inngår samarbeidsavtaler med prioriterte særforbund.  
 
Hovedprinsippet for rett til samarbeidsavtale og tildeling av toppidrettsmidler/prosjektstøtte 
til landslag, er «resultater først – deretter støtte». Før særforbund kan få økonomisk støtte, 
må de i tillegg ha utøvere som er kvalifisert til minst ett utøver- eller lagstipend.  
 
Ved prioritering av økonomisk støtte til særforbund vektlegges:   

• Særforbund med olympiske idretter vektlegges. Innenfor disse prioriteres 
store internasjonale idretter og de mest tradisjonsrike vinteridrettene.  
• Dernest prioriteres særforbund som ikke har olympiske idretter, men hvor det 
er prestasjonskultur og prestasjoner på internasjonalt toppnivå.    
• I tillegg prioriteres idretter med overføringsverdier som har stor betydning for 
utviklingen av de idrettene som inngår i øvrige prioriterte idrettene.  
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