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Etter anbefaling fra Idrettsrådet i Trondheim, ble det i vår iverksatt flere strakstiltak for å sikre 

bedre likviditet i idrettslagene. Norges idrettsforbund og Trondheim kommune foretok 

forskuttering av lokale aktivitetsmidler (LAM) 2020 og kommunal drifts- og aktivitetsstøtte 

2020. 

 

Lokale aktivitetsmidler 2020 – forskuttering 66% 

NIF besluttet å forskuttere 66% av LAM 2020 basert på fjorårets tildeling. Støtten ble utbetalt 

til lagene fra NIF i slutten av mai. Kravene gitt i tildelingsbrev LAM 2019 skal legges til 

grunn for lagenes bruk av de forskutterte midlene. Merk at idrettslag som ikke hadde registrert 

aktivitet som del av samordnet registrering ikke fikk utbetalt dette forskuddet. 

Idrettsrådet vil med bakgrunn i vedtak på vårt årsmøte 16.juni gjennomføre en normal 

behandling av LAM-tildeling og sende ut tildelingsbrev til lagene med total tildeling i 2020. 

Ny utbetaling kommer da fra NIF der det forskutterte beløpet vil være fratrukket. 

 

Kommunal drifts- og aktivitetsstøtte 2020 – forskuttering 85% 

Formannskapet vedtok 21.april at 85% av midlene skulle forskutteres basert på 2019-

tildelingen. Resterende 15% skulle utbetales etter søknadsbehandling for å kunne korrigere 

for endringer i aktivitet / anlegg siste år. Forskutterte midler ble utbetalt 12.mai. 

 

Det ble 29.april sendt ut info om dette til alle lagene pr epost. Kommunen presiserte der at for 

å få beholde støtten er det et krav at idrettslaget søker kommunal driftsstøtte innen 2.juni, 

samt sørger for å registrere medlemmer/ aktivitet pr 31.12.2019 via samordnet registrering i 

NIF. Kommunen informerte videre om at det kun vil bli sendt ut ett 

tildelingsbrev/utbetalingsbrev til idrettslagene. Dette vil bli sendt ut etter at endelige tilskudd 

er besluttet.   

 

Idrettsrådet vil over sommeren behandle søknader om driftsstøtte, beregne aktivitetsstøtte 

basert på aktivitetstall 31.12. 2019 og oversende vår anbefaling til Trondheim kommune. 

Trondheim kommune vil så foreta utbetaling restbeløp og sende ut tildelingsbrevet for total 

tildeling 2020.  
 

https://ir.spoortz.no/kx/resources/files/xikoHuschIdc.pdf

