
 
Retningslinjer for tildeling av tilskudd til idrettsformål.  
Vedtatt av Kultur og miljøutvalget 16.01.19 

 
§ 1 Formål 
Tilskuddsordningen skal bidra til å stimulere lag og foreningers idrettsarbeid i h. h. t. 
overordnede føringer som følger av kommunens vedtatte idrettspolitiske mål og strategier. 
Retningslinjene skal sikre en rettferdig fordeling av tilskudd til lag og foreninger og med 
spesiell vekt på tilbud for barn, unge og folkehelse.  
Tilskudd gis til idrettsforeninger tilsluttet Norges Idrettsforbund eller tilsvarende nasjonalt 
forbund for idrett. 
 
§2 Virkeområde 
Retningslinjene gjelder behandling av søknader fra lag, foreninger og organisasjoner som 
driver idrettsarbeid. Disse må ha tilholdssted og virkeområde i Fredrikstad. Unntak kan 
gjøres der lag, foreninger og organisasjoner favner over kommunegrensen.  
 
§3 Økonomiske rammer 
De økonomiske rammene for tilskuddsordningen følger av Bystyrets årlige budsjettvedtak. 
 
§4 Generelle vilkår og krav for søknad 
Det er en forutsetning for å søke tilskudd at laget/foreningen er åpen for alle.  
Søknaden sendes inn elektronisk der det er tilrettelagt for dette i tilskuddsordningen. 
Skjemaer er tilgjengelig på kommunens nettside. 
Dokumentasjonen skal være vedlagt søknaden og være sendt inn senest innen 
søknadsfristene jf. § 5 og 6 
 
§ 5 Kunngjøring og søknadsfrist 
Søknadsfrist for driftstilskudd og tilskudd til bygg og idrettsanlegg er 1. april. Søknader som 
fremmes etter søknadsfristen imøtekommes ikke. De andre tilskuddsordningene har egen 
eller fortløpende søknadsfrist. Se § 6. 
Søknader som skal vurderes må være fullstendige.  
 
Søknadsfristen skal kunngjøres på Fredrikstad kommunes nettsider og i dagspressen, eller 
annet egnet medium, senest innen tre uker før søknadsfrist. Kunngjøring skjer med 
forbehold om at det avsettes midler i budsjettet til formålet. Det oppgis i kunngjøringen 
hvor søknaden skal sendes. 
 
§ 6 Tilskuddsordningene: 
 
A Driftstilskudd til idrettsforeninger og lag 
 Søknad om driftstilskudd skal bare fremmes av hovedforeningen. Undergrupper har ikke 
anledning til å sende egen søknad. 
• Driftstilskudd er i første rekke ment å dekke administrasjonsutgifter, materiell til vanlig 
drift etc., men det kan disponeres til det formål mottakeren selv mener trengs best. 
 
 



 
Beregningsgrunnlag: 
• 1x kroner pr. medlem for barn t.o.m. 12 år 
• 2 x kroner pr. medlem for barn fra 13 t.o.m. 19 år 
 
Medlemskontingenten for medlemmer må være minimum kr 200,- pr år. 
Medlemskontingent må være betalt ved søknadstidspunkt dersom medlemmet skal 
regnes som del av foreningens/lagets medlemsmasse ved tildeling av tilskudd. 
Driftstilskuddet gis primært til foreninger, evt. grupper i foreninger som ikke benytter 
kommunale anlegg (ref. ordning med gratis trening for barn og ungdom). 
Basis for driftstilskudd fastsettes årlig på bakgrunn av vedtatte budsjett. Søknad fremmes 
på eget skjema, vedlagt medlemsliste med fødselsdato på medlemmene, samt regnskap og 
årsrapport for siste driftsår. 
Søknad om driftstilskudd idrett må benyttes og oversendes elektronisk. 

 
B Tilskudd til: Leiekostnader, vedlikehold / rehabilitering og nye idrettsanlegg og bygg. 
a. Leiekostnader i idrettsanlegg og bygg som leies og disponeres av idrettsorganisasjoner 
der kommunen ikke kan tilby egnede lokaler. Søknad vurderes på grunnlag av siste års 
regnskap. Leiekontrakt må fremlegges ved søknad.* 

b. Vedlikehold, rehabilitering og ombygging av idrettsanlegg som eies/driftes av 
idrettsorganisasjoner.** 

c. Nye idrettsanlegg og bygg. *** 
 
* Inntektsgrunnlaget kan trekkes inn i vurderingen av tilskuddsbeløpet. 
** Det er en forutsetning at planer for større rehabilitering/ombygging som tilfredsstiller 
kravene til spillemidler også søker om dette. Summen av spillemidler og kommunale 
tilskudd skal ikke overstige 2/3 av godkjent kostnadsoverslag. 
*** Det er en forutsetning at planer for bygging som tilfredsstiller kravene til spillemidler 
også søker om dette. Summen av spillemidler og kommunale tilskudd skal ikke overstige 
2/3 av godkjent kostnadsoverslag.  
Løst utstyr det kan søkes om under ordningen Spillemidler til utstyr gjennom idrettens eget 
særforbund,  favner ikke innunder denne tilskuddsordningen. 
 
Skjemaet Idrettsanlegg og bygg må benyttes og oversendes elektronisk. 
Kort rapport med regnskapsoversikt skal sendes ved prosjektets ferdigstillelse.  

C  Starttilskudd 
Tilskudd gis til nystiftede og reorganiserte idrettslag/foreninger når driften har ligget nede i 
minst 2 år. Foreningen må ha minst 15 medlemmer og det må være etablert et styre og 
vedtekter for virksomheten. 

Søknad sendes: 
Fredrikstad kommune 
Virksomhet idrett 
Postboks 1405 
1602 Fredrikstad. 

https://www.fredrikstad.kommune.no/no/Innsyn247/Kultur-og-fritid/Soknad-om-driftstilskudd---Idrett/?eDocumentTemplateID=1df67ef6-15c8-4b1a-a922-9fb9eb91a341
https://www.fredrikstad.kommune.no/no/Innsyn247/Kultur-og-fritid/Tilskudd-til-vedlikehold-av-foreningsklubbeeide-idrettsanlegg/?eDocumentTemplateId=5ff74411-1f91-4991-bfb9-d3bbfaf2a76c


 
D Tilskudd til idrettstiltak for personer med bistandsbehov  
a. Som hovedregel gis det tilskudd til forening/klubb som bedriver aktivitet for personer 
med bistandsbehov, på lik linje med idrettsforeninger for øvrig. 
 
b. Enkeltpersoner som er avhengig av ledsager, kan søke tilskudd til deltakelse i 
idrettskonkurranser og dekning av kostnader i forbindelse med reise og opphold.  
Størrelsen på tilskuddet vurderes på grunnlag av søknad og budsjett. 

Søknad sendes:  
Fredrikstad kommune 
Virksomhet idrett 
Postboks 1405 
1602 Fredrikstad. 

 
§ 7. Vilkår for tildeling av tilskudd 
Tilskuddet utbetales når fordeling av midler er vedtatt. De tiltak som innvilges støtte skal 
gjennomføres som beskrevet og innen søknadsåret. Skulle det inntreffe uforutsette 
forsinkelser, skal virksomhet idrett informeres om og godkjenne dette. Det kan unntaksvis 
søkes tilskudd i etterkant dersom iverksatt tiltak kan begrunnes i uforutsette forhold. 
Kort rapport med regnskapsoversikt skal sendes ved prosjektets ferdigstillelse.  
For innvilget tilskudd som er større enn 20 000 kr,  skal det fremkomme tydelig i 
annonsering eller ved annen kunngjøringsform at idrettstiltaket er støttet av Fredrikstad 
kommune. 
 
§ 8. Klageadgang 
Vedtak basert på retningslinjene i denne saken kan påklages iht. bestemmelsene i 
forvaltningslovens kap. VI. Slik klage må fremsettes innen tre uker etter at brev med vedtak 
er mottatt, og skal sendes til Fredrikstad kommune, Virksomhet idrett, Postboks 1405, 1602 
Fredrikstad. Eventuelt postmottak@fredrikstad.kommune.no. Klagen må begrunnes. Noe 
saksbehandlingstid må påregnes. 

 
§ 9. Kontroll med bruk av midler 
Fredrikstad kommune kan kreve innsyn og kontroll av bevilgede kommunale midler. 
Mottaker av tilskudd plikter å medvirke til slik kontroll, herunder fremskaffe etterspurt og 
relevant dokumentasjon, m.m. 
 
§ 10. Bortfall av tilskudd og krav om tilbakebetaling 
Dersom tildeling av tilskudd bygger på uriktige opplysninger fra søker, eller tilskuddet – eller 
deler av det – ikke er nyttet etter forutsetningene, vil utbetalt tilskudd kunne kreves tilbake. 
Det samme gjelder dersom tilskuddsmottaker ikke har levert regnskap og rapport innen 
fastsatt frist, eller når regnskapet ikke anses tilfredsstillende. 
 
§ 11. Ikrafttredelse 
Retningslinjene trer i kraft fra vedtak er fattet. 


