
TILSKUDD TIL TILTAK FOR GRUPPER MED SPESIELLE BEHOV 

 

Kulturdepartementet har siden 1950-tallet årlig avsatt midler til tiltak for grupper med 

spesielle behov.  

 

Målsetting 

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til at funksjonshemmede, og i særlig grad 

barn og ungdom, skal få en mulighet til å delta i idrett og fysisk aktivitet i sitt nærmiljø. 

 

Målgruppe 

Målgruppen for aktivitetstiltakene er personer som har behov for tilrettelegging for å 

kunne delta i idrett og fysisk aktivitet. Ved tildeling av midler vil tiltak rettet mot barn 

og ungdom bli prioritert.  

 

Tilskudd 

Tilskuddsordningen er rettet inn mot igangsetting av nye tiltak, og tilskudd gis kun for 

en avgrenset periode. 

 

Tilskuddsmottakere 

Tilskuddsmottakere skal enten være en frivillig, medlemsbasert organisasjon, en 

registrert stiftelse, eller en offentlig instans. Frivillige organisasjoner og lag som har 

idrett og fysisk aktivitet som sitt hovedmål, vil bli prioritert. 

 

Tiltak 

Det kan søkes om tilskudd for å tilrettelegge aktivitetstiltak dersom det er et misforhold 

mellom den enkelte deltakers forutsetninger for å delta i en aktivitet, og de krav til 

funksjon som deltakelse innebærer. I vurderingen av søknadene vil departementet 

legge vekt på behovet for tilrettelegging. 

 

Tiltak bør være lokalt forankret og må være rettet inn mot å etablere nye tiltak for å 

bedre funksjonshemmedes muligheter til å delta i idrett og fysisk aktivitet. Tiltaket må 

ha som mål å bidra til et varig aktivitetstilbud for målgruppen, samt motivere 

funksjonshemmede til aktivitet utover deltakelse i korte arrangement. 

 

Funksjonshemmede bør være representert enten ved brukerorganisasjon eller en 

organisasjon av pårørende i de styrende organer for tiltaket. Dersom tilskuddsmottaker 

er en organisasjon med funksjonshemmede i sin medlemsmasse bortfaller dette kravet. 

 

Søknaden 

Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av søker, samt en beskrivelse av tiltaket, 

der både målsetting og målgruppe må defineres. Beskrivelsen må videre inneholde 

fremdriftplan, samt hvordan søker planlegger å implementere tiltaket i sin ordinære 

virksomhet.  

 



Søknaden må være vedlagt budsjett. Budsjettet må i tillegg inneholde en 

finansieringsplan. 

 

Tildeling av midler 

Søknader som blir godkjent av departementet tildeles tilskudd for ett år. Dersom et 

tiltak planlegges å vare i mer enn ett år kan departementet gi ytterligere tilskudd. 

Tilskuddsmottaker må i så fall søke om midler på ordinær måte. En forutsetning for 

tilskudd utover ett år er at positive resultater kan dokumenteres. Det kan ikke påregnes 

å få tilskudd utover til sammen tre år. 

 

Det er en forutsetning at tilskuddsmottaker bidrar med egenfinansiering. 

 

Krav til oppfølging og rapportering 

Rapport og regnskap må sendes inn innen oppgitt frist. Dersom det gis tilskudd for 

flere år krever departementet årlig rapport som dokumenterer arbeidet som er utført. 

Denne rapporten må være vedlagt regnskap. Når et tiltak har mottatt midler over flere 

år skal sluttrapporten omhandle hele perioden. Sluttrapporten skal være vedlagt 

revidert regnskap. 

 

Krav til revidert regnskap kan i enkelttilfeller fravikes. 
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