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Til Alle særforbund og idrettskretser

Vår referanse:
Dato: 21.12.2016

Tilskudd for utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge

Kulturdepartementet har tildelt Norges idrettsforbund 2,5 millioner kroner som skal brukes til
tilskudd for utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge avholdt i 2016. Se vedlegg.

Dette er en ny ordning. NIF har utarbeidet retningslinjer for fordeling av pengene. Se vedlegg.
Retningslinjene er godkjent av Kulturdepartementet.

Søknadsfristen er satt til 3. februar 2017.

NIF ber alle særforbund og idrettskretser videreformidle informasjon om ordningen til sine idrettslag.

Idrettslagene søker via aktuelt særforbund. Kopi av betalte fakturaer skal legges ved søknaden.
Særforbundene sender en samlet oversikt over godkjente søkere og søknadsbeløp til NIF innen 10.
februar.

Idrettskretsene søker direkte til NIF senest 3. februar 2017.

Ta kontakt med anleggsrådgiver Torstein Busland på telefon 909 26 979 eller e-post
torstein.buslandPidrettsforbundet.no dersom dere har spørsmål om ordningen.

Med vennlig hilsen

-ågnus Sverdru , Busland, Torstein
pe- alrådgiver Anleggsrådgiver

Vedlegg:
Tildelingsbrev fra Kulturdepartementet.
Retningslinjer for fordeling av tilskudd for utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge i
2016.
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Retningslinjer for fordeling av tilskudd for utgifter til politi ved
idrettsarrangement for barn og unge i 2016

1. Alle organisasjonsledd tilknyttet NIF - idrettslag, særkretser, regioner, særforbund og
idrettskretser - og heleide aksjeselskap av disse, er omfattet av ordningen.

2. Det kan søkes om tilskudd til arrangementer der minimum 5o prosent av deltakerne
er barn og/eller ungdom (alder til og med 19 år), og som er gjennomført i
kalenderåret 2016.

3. Dersom to arrangementer (ett for barn/ungdom og ett for voksne) arrangeres samme
dag og på samme sted skal disse betraktes som ett arrangement i forhold til om det
kommer inn under ordningen

4. Arrangementene deles i to grupper:
a) Rene barne- og ungdomsarrangementer.
b) Arrangementer der minimum 5o prosent av deltakerne er barn og ungdom.

5. Tilskudd tildeles først til alle arrangement i gruppe a. Eventuelle resterende midler
tildeles arrangement som tilhører gruppe b.

6. Dersom søknadsbeløpet er høyere enn tilgjengelige midler innenfor en av gruppene
gis alle søknader innenfor den aktuelle gruppe samme prosentvise avkortning.

Prosess
1. Det søkes via aktuelt særforbund. Kopi av betalte fakturaer legges ved søknaden.
2. Særforbundene sender en samlet oversikt over godkjente søkere og søknadsbeløp til

NIF.
3. Idrettskretsene søker direkte til NIF.
4. NIF tildeler midler til aktuelle særforbund som utbetaler tilskuddet til underliggende

organisasjonsledd.
5. Søknadsfristen for 2016 settes til 3. februar 2017.
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Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite
0840 OSLO

Deres ref Vår ref Dato

16/3860- 21.09.2016

Tilskudd for utgifter til politi ved idrettsarrangementer for barn og unge

1. TILSKUDD FOR 2016

Kulturdepartementet tildeler med dette Norges idrettsforbund- og olympiske og paralympiske
komite et tilskudd på 2,5 mill. kroner for utgifter til politi ved idrettsarrangementer for barn
og unge. Tilskuddet er bevilget under kap 315 Frivillighetsformål post 72 Tilskudd til frivillig
virksomhet for barn og unge.

Statstilskuddet vil bli utbetalt samlet til konto nr. 5134 06 05768. Det skal avlegges rapport,
jf. pkt. 3 nedenfor.

Tilskuddet skal i sin helhet benyttes til å kompensere for utgifter til politi ved
idrettsarrangementer for barn og unge.

2. ØKONOMIFORVALTNING OG KONTROLL

Vi legger til grunn at økonomiforvaltningen gjøres i tråd med retningslinjer for
økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt spillemidler til
idrettsformål fra Kulturdepartementet

Til orientering vedlegges Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskudds-
mottakere som får tildelt prosjekt-/investerings- og engangstilskudd fra Kulturdepartementet i
2016. Blir tilskuddet eller deler av tilskuddet ikke benyttet til det gitte formål, kan de
overskytende midlene bli krevd tilbakebetalt, jf. punkt 3 i disse retningslinjene.

Postadresse Kontoradresse Telefon* Avdeling for sivilsamfunn Saksbehandler
Postboks 8030 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 og idrett Gro Paudal
NO-0030 Oslo Org. nr. 22 24 78 21
postmottak@kud.dep.no http://www.kud.dep.no/ 972 417 866



3. KRAV TIL RAPPORT FOR 2016

Det skal avlegges rapport og regnskap i henhold til de reglene som er trukket opp i
retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt
spillemidler til idrettsformål fra Kulturdepartementet.

Vi ber om at det rapporteres for bruken av midlene innen 1. mars 2017.

Med hilsen

Per Kristian Aasmundstad (e.f.)
avdelingsdirektør

Gro Paudal
avdelingsdirektør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskreven signatur.

Vedlegg: Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får
tildelt prosjekt-/investerings- og engangstilskudd fra Kulturdepartementet i 2016
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