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REGLEMENT FOR KOMMUNALE ABC MIDLER  

TIL IDRETTEN I ULLENSAKER KOMMUNE  
- Vedtatt i kommunestyret [04.05.21]  

 

 

 
1. Innledning 
 

Kommunale ABC- midler er tilskudd til idrettslag i Ullensaker kommune. ABC – midler er en 

felles betegnelse for følgende tilskuddsordninger:  

 

- A midler – kan søkes av alle idrettslag basert på antall aktive medlemmer mellom 6 -19 år. 

- BC midler – tilskudd til drift av anlegg og maskiner, leie av grunn/anlegg, betaling av 

kommunale avgifter og anleggsforsikringer 

 

Samtlige er nærmere beskrevet videre i retningslinjene.  

  

Alle idrettslag tilknyttet Norges idrettsforbund, olympiske og paralympiske komite (NIF) eller 

skytterlag som er medlem i Det Frivillige skyttervesen (DFS) med adresse i Ullensaker kan 

søke om kommunale ABC-midler. 

 

 

2. Søknad 
 

For søknad skal det kun benyttes gjeldene søknadsskjema fra Ullensaker kommune sin 

hjemmeside.  

 

Lag og foreninger som ikke eier eller leier kan kun søke om A-midler. 

 
Alle som søker ABC-midler skal vedlegge følgende vedlegg: 

 

• Oversikt på antall aktive medlemmer. 

• Årsrapport med godkjent regnskap for foregående år. 

• Billag på de postene det søkes midler til. 

• Leiekontrakt med driftsansvar/festekontrakt 

 

Lagets aktivitetstilbud skal fremgå av vedlagt årsrapport for siste år.  

 

3. Frister 

 
Søknadsfristen på kommunale ABC midler (jf. pkt. 2) er 1. mai hvert år. 
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4. Fordeling av kommunalt tilskudd  

 
Det kommunale tilskuddet fordeles på de forskjellige tilskuddsordningene (A og BC) på 

følgende måte:   

 

• Minimum 10 %  av de totalt tildelte kommunale ABC-midler skal fordeles på A-

midler, resterende midler skal fordeles på BC midler 

• Idrettslagenes godkjente kostnader for BC- midler dekkes med inntil 80 % av godkjent 

søknadssum.  

• En eventuell ubenyttet andel av tildelte BC- midler overføres A-midlene    for videre 

fordeling.  

 
Tilskuddet fordeles i samarbeid med Ullensaker idrettsråd. 

 

5. A - midler – tilskudd til idrettslag med aktive medlemmer 6-19 år 

 
Tilskuddet gis med et fast grunnbeløp pr idrettslag/skytterlag på 2.000 kr. Det resterende 

tildelte beløp i denne kategori, fordeles med 1/3 til aktive medlemmer 6-12 år og 2/3 til 

aktive medlemmer 13-19 år på de idrettslagene som har søkt. Gjeldende medlemstallene 

pr 31. desember foregående år i NIFs elektroniske medlemsregister eller tilsvarende i Det 

Frivillige Skyttervesen legges til grunn for utbetaling. 

 

6. BC midler – tilskudd til drift av anlegg og maskiner, leie av 

grunn/anlegg, betaling av kommunale avgifter og anleggsforsikringer  

 
Tilskudd gis kun til idrettslag/skytterlag som eier/leier og drifter anlegg. Med leie av anlegg 

menes helårsleie med driftsansvar for idrettsanlegget. Med idrettslag/skytterlag menes også 

eventuelle selskapsformer heleid av idrettslag/skytterlag. Anleggene må ha en geografisk 

beliggenhet i Ullensaker kommune for å være berettiget til støtte. 

 

Utgifter som omhandler kriterier for tildeling av BC- midler dekkes med inntil 80 % pr. 

godkjent søknad som oppfyller kriteriene. 

 

Det kan søkes om å få dekket følgende utgifter innen BC-midler: 

• Kommunale avgifter 

• Strøm og Brensel 

o Undervarme til kunstgressbaner dekkes med tilskudd inntil 600.000 kroner. Det 

kreves egen måler for undervarmeanlegget for å søke tilskudd til dette. 

• Anleggsforsikringer 

• Festeavgift og lignende kostnader knyttet til avtale på bruk av privat grunn.  

o Festeavgift dekkes med tilskudd inntil 150.000 kroner. 

• Helårsleie med driftsansvar av anlegg dekkes med tilskudd inntil 150.000 kroner  

• Drift av sikkerhetsmessige tiltak, eksempelvis alarmer og overvåkningskamera på de 

anleggene hvor det foreligger pålegg om dette. Eksempelvis alarmer, overvåkningskamera 

og sertifisering/ godkjenning på eksisterende utstyr 

• Forsikringer til utstyr, for eksempel båter, traktorer og løypemaskiner.  

• Drift av maskiner og utstyr: 
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- Drivstoff og service på maskiner som f. eks. gressklippere, båter, løypemaskiner og 

traktorer. Dekkes med tilskudd inntil 100.000 kroner. 

- Hovedrengjøring av klubbhus\garderober 1 gang pr år. 

- Behandling av gulvflater 1 gang pr år.  

 

I tilfeller hvor de totale utgifter iht. godkjente søknader (jf. ovennevnte) overstiger totalt 

tildelte BC- midler, vil det bli en forholdsmessig avkortning av tilskuddet.   

 

7. Godkjenning av søknader og utbetaling av tilskudd 
 

Kun søknader som oppfyller kravene iht. en hver tid gjeldene reglement blir godkjent. 

Godkjenning av søknader danner grunnlag for vedtak om utbetaling. Vedtak foretas innen 

1.juni. Utbetaling skjer innen 1. juli.   

 

 

8. Klage 

 

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er tre uker fra vedtaket kom frem til søker. Klage på 

vedtaket sendes Ullensaker kommune v/Kommunale eiendommer. Dersom avgjørelsesorganet 

ikke finner å kunne omgjøre vedtaket, vil klagen bli behandlet av Hovedutvalget for teknisk, 

idrett og kultur. Ved eventuelle (e) klage (e) vil utbetalingen skje senere enn 1. juli. 

 

 

9. Utarbeidelse, revidering, vedtak og ikrafttreden 
 

• Reglementet er utarbeidet av Ullensaker kommune i samarbeid med Ullensaker idrettsråd.  

• Reglementet revideres ved behov.  

• Reglementet vedtas av kommunestyret i Ullensaker kommune.  

• Reglementet gjelder fra det tidspunkt de er vedtatt, og får virkning for påfølgende års 

søknadsrunde.  


