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1. Innledning 

Denne rapporten gjennomgår Idrettens storbyprosjekt som Kristiansand har vært en del av 

siden 2001. Målsettingen med storbyprosjektet er å stimulere idrettslag til å inkludere inaktive 

barn og unge, barn og unge med problematferd og innvandrere. Storbyprosjektet består av 

en årlig overføring fra Kulturdepartementet gjennom tilskuddsordningen «Inkludering i 

idrettslag», som fordeles via Norges Idrettsforbund. I tillegg yter Kristiansand kommune et 

årlig tilskudd. De statlige og kommunale midlene utgjør en samlet tilskuddsramme som 

administreres av Idrettsrådet i Kristiansand.  

 

 

 

 

 

I denne rapporten gis det en oversikt over forvaltningen og bruken av storbymidlene i 

Kristiansand, med særlig blikk på perioden 2011-20151. Rapporten vil ha fokus på hva slags 

inkluderingstiltak idrettsklubber i Kristiansand driver, og diskutere ulike sider ved 

storbyprosjektet slik det fremstår i dag. Analysen er gjennomført høsten 2015, og sluttført i 

januar 2016. Metoden som er brukt er analyse av søknadsdokumenter og rapporter fra 

idrettslag, samtaler og intervjuer med Idrettsrådet og intervjuer og besøk hos idrettsklubber 

som har mottatt eller mottar støtte gjennom Idrettens storbyprosjekt.  

 

Rapporten er delt opp i ulike deler. Kapittel 2 belyser storbyprosjektet i et 

                                                
1
 Alle tallene for 2015 var ikke klare da rapporten ble ferdigskrevet. Derfor gjelder perioden 2011-2014 

for enkelte av tabellene, men dette presiseres foran hver tabell.  

1. Ytere av tilskudd 

 

Overfører penger til 
Idrettsrådet 

 

2. Forvalter av tilskudd 

 

Informerer om tilskudd, 
behandler søknader, følger 

opp klubber, mottar 
rapporter 

 

3. Utfører av aktivitet 
og tiltak 

 

Søker på tilskudd, driver 
aktivitetstiltak, rapporterer 

på tiltak 

Idrettsklubber i 
Kristiansand 

Kristiansand 
Idrettsråd 

Kristiansand 
Kommune 

Kulturdepartementet 
via Norges 

Idrettsforbund (NIF) 
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samfunnsperspektiv, og tar opp politiske temaområder som berører tilskuddet. Kapittel 3 er 

et fakta-kapittel hvor nøkkeltabeller presenteres. I Kapittel 4 ser vi nærmere på hvilke klubber 

og hva slags aktiviteter som har fått støtte gjennom prosjektet, og i kapittel 5 ser vi på den 

delen av tilskuddet som går til å dekke ubetalte medlemskontingenter og treningsavgifter. I 

kapittel 6 drøftes sentrale funn og problemstillinger knyttet til storbyprosjektet, mens kapittel 

7 inneholder oppsummering og konklusjon. Til slutt er det en kildeliste med 

litteraturhenvisninger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morsom lek: Barn som forsøker å lage knute på barneidrettsskolen på Øvre Slettheia skole 
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2. Storbyprosjektet i et samfunnsperspektiv 
 

Idrettsbevegelsen i Norge er en stor massebevegelse med 2,2 millioner medlemskap, og er 

den areaen som aktiviserer flest barn og ungdom. I kraft av dette har det blitt knyttet 

forventninger til at idretten skal ta et samfunnsansvar og være med å realisere sentrale 

politiske målsettinger. I dette kapittelet vil det bli redegjort for idrettens samfunnsrolle og 

sentrale politiske temaområder som tilskuddsordningen må sees i lys av.  

 

2.1. Idrettens samfunnsrolle 

Idretten har historisk spilt en viktig rolle i samfunnet, gjennom fokus på fysisk aktivitet, 

folkehelse og frivillighet. Fra 1970-tallet har idrett blitt definert innenfor kulturpolitikken. I dette 

ligger det et større fokus på idrettens sosiale funksjon. Idretten har verdi i seg selv gjennom 

begreper som glede, mestring og samhold, og det legges ofte vekt på det fellesskapet som 

klubbene utgjør i sitt nærmiljø.   

 

Et aspekt ved kulturbegrepet er at det er et uttrykk for verdier, referanser og symboler 

som binder mennesker sammen. Når idrett er en del av kulturbegrepet er det på 

grunn av dens evne til å skape begeistring og tilhørighet. Idretten på alle 

ferdighetsnivåer bidrar med gode felles opplevelser for aktive, frivillige og tilskuere 

(St.meld. 29 (2011-2012). 

 

I pakt med at idrettsklubber blir sett på som sosiale arenaer, har det blitt lagt vekt på at 

klubbene skal arbeide for inkludering.  Dette kommer frem både i rikspolitiske dokumenter og 

gjennom Norges Idrettsforbunds2 egne idrettspolitiske plandokumenter.  

 

Regjeringen ønsker å framheve, understøtte og videreutvikle det potensialet idrett og 

fysisk aktivitet har for å nå mål av stor samfunnsmessig betydning. Det dreier seg i 

særlig grad om velferdspolitiske mål knyttet til inkludering i vid forstand, til 

helsefremmende arbeid og til å nå inaktive grupper med et tilbud om fysisk aktivitet. 

(St.meld. 29 (2011-2012), s. 97).  

 

                                                
2
 Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF): Idrett-Norges øverste organ. 

Har 2,2 millioner medlemskap fordelt på ca. 12 000 klubber (2015). Er Norges største frivillige 
organisasjon, og er organisert gjennom 19 idrettskretser (fylkesnivå) og 366 idrettsråd (kommunenivå). 
54 særforbund har sluttet seg til Norges Idrettsforbund.  
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Idretten skal være en inkluderende arena for alle aldersgrupper, men fokuset på inkludering i 

idrett er særlig sterk i tilbudet rettet mot barn. NIF beskriver barneidretten slik i sitt 

idrettspolitiske dokument:  

 

Barneidretten er tilpasset barnas fysiske utvikling og modningsnivå i motsetning til 

tidlig spesialisering. Aktiviteten skjer innenfor trygge miljøer, hvor betydningen av 

menneskeverd og likeverd er styrende. Konkurranseaspektet er sterkt nedtonet. Ved 

å inkludere alle i barneidretten og gi opplevelser, kunnskap og idrettslige ferdigheter, 

skapes grunnlaget for livslang glede av idrett og fysisk utfoldelse (NIF, 2015, s. 26). 

 

Det er derfor naturlig at den nasjonale tilskuddsordningen for inkludering i idrett retter seg 

mot tiltak overfor barn og ungdom. 

 
 

2.2. Storbyprosjektet, inkludering, og barnefattigdom 

Idrettens storbyprosjekt berører flere politiske satsningsområder som har fått mye 

oppmerksomhet de siste årene. Det gjelder særlig inkludering av innvandrere og innsats for 

å redusere den opplevde fattigdommen blant barn og ungdom.  

 

2.2.1. Innvandreres deltakelse i idrett 

Et statlig oppnevnt utvalg fikk i oppdrag av Kulturdepartementet å se på minoritetsjenters 

deltakelse i organisert idrett, og la frem sin rapport i 2014 (Skei m.fl.). Ut i fra foreliggende 

forskning konkluderer rapporten med at barn og ungdom med minoritetsbakgrunn er 

underrepresentert i norske idrettsklubber, og at dette i særlig grad gjelder for minoritetsjenter. 

Forskningen peker på årsaker knyttet til tradisjoner, kultur og religion for å forklare hvorfor 

minoritetsjenter i så liten grad er representert i idrettsklubbene, men det er også slik at 

økonomiske barrierer spiller en rolle for mange.  

 

Norges idrettsforbund har som motto «Idrettsglede for alle». I organisasjonens idrettspolitiske 

dokument beskrives dette mottoet nærmere:  

 

”Idrettsglede for alle” er en krevende ambisjon, og skal være den viktigste drivkraften 

for de som deltar. Den utfordrer både den enkelte og fellesskapet. Vi har først lyktes 

når alle føler seg velkomne, og når samhold og ekte glede preger hverdagen i 

idrettslagene (NIF, 2015, s. 4). 
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Idrettsklubbene er viktige arenaer for å nå politiske ambisjoner om å skape inkluderende 

fellesskap, som samler barn og ungdom uavhengig av etnisk opprinnelse, kjønn, seksuell 

legning og funksjonsevne. Idrettens samfunnsansvar for inkludering har blitt særlig 

aktualisert i tilknytning til flyktningstrømmen i Europa, og NIF opprettet et flyktningefond hvor 

klubber kunne søke om midler til ekstraordinære tiltak rettet mot flyktninger og asylsøkere. 

Den nye flyktningsituasjonen gir muligheter for at tilskuddet kan kanaliseres i sterkere grad 

mot arbeid klubber gjør rettet mot nyankomne flyktninger og asylsøkere.  

 

2.2.2. Barnefattigdom og idretten 

Idrettens storbyprosjekt må også sees i lys av den generelle satsningen mot opplevd 

fattigdom blant barn og ungdom.  Det har de siste årene vært et økende fokus på at en del 

barn ikke har samme muligheter til å delta i organiserte fritidsaktiviteter som andre. 

Tilskuddsordningen nevnes som et av tiltakene i Regjeringens fremlagte strategi mot 

barnefattigdom (Barne-, likestillings- og diskrimineringsdepartementet (BLD), 2015, s. 47).  

 

Fattigdom er et vanskelig og omdiskutert begrep, og defineres på ulikt vis. På grunn av 

inntektssikringsordningene i velferdsstaten er det vanskelig å snakke om absolutt fattigdom i 

Norge. Derfor benytter man seg av en relativ fattigdomsdefinisjon. En slik definisjon tar 

gjerne utgangspunkt i den levestandarden som er vanlig i samfunnet, og definerer fattigdom 

som ikke å ha råd til de samme godene. På den måten er et barn fattig når det ikke kan delta 

i organisert idrett og fritidsaktivitet som andre barn. 

 

Det finnes ulike måter å finne ut hvem som er fattige i et samfunn. Det går an å sette opp et 

sett av goder som nødvendige. FN har for eksempel publisert en liste over goder som den 

anser som viktige for barn i økonomisk utviklede land (Riksrevisjonen, 2014, s. 40).  
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FNs 14 goder som er grunnleggende for barn i «økonomisk utviklede land»  

Barn som mangler to eller flere av følgende goder blir regnet som fattige av FN 

1. Tre måltid om dagen 

2. Minst ett måltid med kjøtt, kylling eller fisk (eller tilsvarende vegetarisk) 

3. Frisk frukt, og friske grønnsaker, hver dag 

4. Bøker tilpasset barnas alder og kunnskapsnivå 

5. Fritidsutstyr til utendørs bruk 

6. Deltakelse i fritidsaktiviteter 

7. Leker til innendørs bruk 

8. Økonomi til å være med på turer og arrangementer i regi av skolene 

9. Et stille sted med nok plass og lys til å gjøre lekser 

10. Internett-tilgang 

11. Noen nye klær, ikke bare brukte 

12. To par sko som passer, inkludert minst ett par allværssko 

13. Muligheter til å invitere venner med hjem av og til 

14. Muligheter til å feire spesielle dager som bursdag, religiøse høytider og lignende  

 

 

Den mest vanlige måten å skille ut fattige husholdninger er likevel å ta utgangspunkt i 

inntekten, og da er det gjerne medianinntekten som blir brukt. EUs definisjon er mest brukt i 

norsk statistikk og den definerer de som har 60 % av medianinntekten eller lavere som utsatt 

for fattigdom3. For å ha vedvarende lavinntekt må man ha hatt inntekt på 60 % eller lavere av 

medianinntekten de siste 3 årene (Epland og Kirkeberg, 2015). Den siste tidsperioden man 

har offentliggjort er perioden 2011-2013. Den viste at cirka 84 300 barn i Norge tilhørte 

lavinntektshusholdninger i 2013. Dette utgjorde 8,6 prosent av alle norske barn, og er en 

økning fra tidligere måleperioder. Det blir ikke frigitt offentlig statistikk på vedvarende 

lavinntekt på kommunenivå, men en rapport fra 2012 viste at det var om lag 1500 barn som 

levde i slike husholdninger i Kristiansand på dét tidspunktet (Epland og Kirkeberg, 2012).  

 

Barn i familier med innvandrerbakgrunn er overrepresentert blant fattige familier. Nasjonale 

tall fra perioden 2004-2006 viser at barn med innvandrerbakgrunn utgjorde knapt 39 prosent 

av barna i familier med vedvarende lavinntekt. I 2011-2013 var tilsvarende andel over 50 

prosent. Til sammenligning utgjorde andelen barn med innvandrerbakgrunn om lag 12 

prosent av alle barn i perioden. Dette viser også at de to målgruppene barn og ungdom med 

                                                
3
 De aller fleste norske husholdninger har opplevd inntektsstigning over lengre tid. Dette gjør at 

grensen for hva som blir betraktet som lavinntekt også har steget. Norge har, kontrollert for 
kostnadsnivået, den nest høyeste fattigdomsgrensen i Europa (se Riksrevisjonens rapport).  
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innvandrerbakgrunn, og barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne i stor grad 

overlapper hverandre.  

 

I 2015 har det vært oppmerksomhet i riksdekkende medier om at det blir stadig dyrere for 

foreldre å la barn og ungdom få være med på organisert idrett (f.eks. VG, 19.1.2015). I sitt 

idrettspolitiske dokument har NIF det som en av sine satsninger å dempe kostnadsdrivende 

sider ved den organiserte idrettsaktiviteten (NIF, 2015, s. 11). 

   

 

2.3. Det statlige tilskuddet og nasjonale evalueringer 

Det statlige tilskuddet til inkludering i idrettslag har blitt evaluert av forskere to ganger, i 2004 

og 2011. Evalueringen fra 2011 undersøkte aktiviteten i byene som var med i 

tilskuddsordningen for perioden 2006-2009 (Nødland og Vassenden, 2011). Forskerne fant 

at det skjedde en stor økning i antall aktivitetstiltak i perioden, og at det også skjedde en 

økning i hvor mange klubber som engasjerte seg.  

 

I 2005 skjedde det en større omlegging av det statlige tilskuddet og det skiftet navn til 

«Inkludering i idrettslag». Tidligere hadde de statlige midlene en bred målgruppe gjennom å 

støtte tiltak i idrettslagene rettet mot inaktive barn og ungdom. I 2005 ble målgruppene 

spisset til å gjelde barn og ungdom med innvandrerbakgrunn, og da spesielt jenter. I 2006-07 

kom også barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne inn som målgruppe for 

tilskuddet. Mange kommuner valgte likevel å videreføre en bredere målgruppe ved hjelp av 

kommunale midler. Det overordnede målet med det statlige tilskuddet er å inkludere nye 

grupper inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle 

barrierer som kan være til hinder for å delta i organisert idrettsaktivitet (Tildelingsbrev, 2015). 

 

Ett av funnene fra evalueringen var at byene disponerte tilskuddet på til dels svært ulikt vis 

(Nødland og Vassenden, 2011). Noen byer la vekt på åpne tilbud som engasjerte mange, 

men som ofte fikk preg av å være et tilbud på siden av det ordinære idrettstilbudet. Disse 

byene ble sagt å satse på en såkalt masseprofil. Oslo ble trukket frem her, gjennom åpne 

haller og idrettsskoler i bydelene. Andre byer la vekt på å få enkeltpersoner med inn i 

ordinære tilbud gjennom etablering av støtte- og miljøtiltak rundt dem, eller ved økonomiske 

støttetiltak (individuell profil).  Fredrikstad ble trukket frem som eksempel her gjennom at de 

har satset på å gi støtte til hjelpetrenere som kan følge opp barn og ungdom med ekstra 

utfordringer. Kristiansand ble også nevnt under denne profilen med tanke på at de i større 

grad gav støtte til dekning av medlemskontingenter og treningsavgifter i klubbene enn de 
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andre byene. Så var det noen byer som har en blanding av masse- og individrettede tiltak, 

såkalt kombinasjonsprofil. Bergen, Stavanger og Haugesund er plassert i denne kategorien 

ettersom de både har relativt mye åpne tilbud samtidig som de satser på individuelle 

oppfølgingstiltak. Sarpsborg ble gitt en egen profil fordi de har valgt å samarbeide tett med 

innvandrermiljøene, og at det er disse miljøene selv som definerer tilbud og aktiviteter 

(innvandrerbehovsmodell).  

 

I kapittel 5 i evalueringen gir forskerne en grundig drøfting av ulike problemstillinger knyttet til 

tilskuddsordningen. Hvis man ønsker et innblikk i sentrale utfordringer, så kan det være verdt 

å lese. Her drøftes blant annet foreldreinnsats blant innvandrere, fordeler og ulemper med de 

ulike profilene (masse- og individprofiler), inkludering i ordinær idrettsaktivitet og så videre. 

Rapporten konkluderer med at det ikke finnes noen enkel vei til god måloppnåelse, og at de 

ulike måtene å disponere tilskuddet på kan ha både positive og negative elementer i seg.  

 

[..] Det finnes ikke noe trylleformular som lett muliggjør inkludering av minoritetsbarn og 

ungdom. Vi har ikke kunnet identifisere en enkelt «best practice» på mikroplan som 

effektivt lar seg oppskalere. Det foreligger ikke metoder som enkelt kan implementeres 

og som uten videre fører store mengder inn i idrettslagene. Det å rekruttere og beholde 

målgruppen i idrettslagene, handler ofte om svært tid- og ressurskrevende oppfølging 

og kommunikasjon, gjerne i form av direkte oppsøkende virksomhet (Nødland og 

Vassenden, 2011, s. 82).  
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3. Informasjon om Idrettens storbyprosjekt i Kristiansand 

 

I dette kapittelet vil det bli gjennomgått sentral informasjon om Idrettens storbyprosjekt i 

Kristiansand; målgrupper, fordeling av kommunale og statlige midler, profil på utbetalingene 

til klubbene og oversikt over klubber som har benyttet seg av tilbudet. 

 

3.1. Målgruppene i Kristiansand 

Etter at det statlige tilskuddet ble spisset til å gjelde inkludering av innvandrergrupper og barn 

og ungdom fra familier med lav betalingsevne i 2005, valgte man å beholde en bredere 

målgruppe ved hjelp av kommunale midler. I Kristiansand har man nå fire hovedmålgrupper 

for storbyprosjektet, og målsettingene innenfor hver målgruppe er også tatt med nedenfor:  

 

 

Målgruppe Målsetting 

Inaktive barn og ungdom  Få flere barn og ungdom fysisk aktive 

 Skape attraktive idretts- og 

aktivitetstiltak i nærmiljøet 

 Øke antall medlemmer i den 

organiserte idretten 

Barn og ungdom med problematferd  Utvikle og etablere gode aktivitetstiltak 

for barn og ungdom med problematferd 

 Skape arenaer for deltakelse og 

medbestemmelse 

 Redusere vold, kriminalitet og 

rusmisbruk i nærmiljøene gjennom 

deltakelse i idrett og fysisk aktivitet 

Innvandrergrupper  Spesielt fokus på innvandrerjenter 

 Få flere innvandrerbarn og -ungdom 

med i ordinær idrettsaktivitet 

 Utvikle og etablere idretts- og 

aktivitetstiltak i flerkulturelle miljøer 
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3.2. Fordeling av statlige og kommunale midler 

 

Storbyprosjektet i Kristiansand har fra starten bestått av både statlige og kommunale midler. 

Under er en graf som viser hvor mye kommunen og staten har tilført av midler, siden 

Kristiansand ble innlemmet i tilskuddet i 2001.  

 

 

 

 

Som vi ser av diagrammet har fordelingen mellom statlige og kommunale midler variert mye i 

perioden, og det har også den totale rammen for tilskuddet. Hvis vi ser bort i fra oppstartsåret 

i 2001, så ser vi at det statlige tilskuddet har variert fra 175 000 kroner i 2006 til 650 000 

kroner i 2015. Fra 2008 til 2012 holdt det statlige tilskuddet seg stabilt mellom 420-450 000 

190 
270 

400 370 
300 

175 

555 
440 450 420 450 450 

600 620 650 

100 

500 

500 
500 

500 

525 

538 

554 518 528 
541 

391 

391 316 

400 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

1 100

1 200

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Storbymidler idrett, 2001-2015 

Kulturdepartementet Kristiansand kommune

Barn og ungdom fra husholdninger 

med lav betalingsevne 

 Støtte inkluderende tiltak rettet mot 

barn og ungdom fra familier med lav 

betalingsevne 

 Betale for tapte medlemskontingenter 

og treningsavgifter i klubbene som 

skyldes lav betalingsevne 



14 
 

kroner, før det steg til 600 000 kroner i 2013 og steg videre til et foreløpig toppår i 2015. 

Dette viser at ordningen i økende grad blir satset på fra statlig side.  

 

Tilskuddet fra Kristiansand kommune holdt seg stabilt i perioden 2002-2011 på mellom 500-

550 000 kroner årlig. I 2012 ble det imidlertid en betydelig reduksjon i støtten fra kommunen 

til denne ordningen, og tilskuddet bikket under 400 000 kroner. Det kommunale tilskuddet 

nådde en bunn i 2014, men på grunn av økt statlig støtte påvirket det ikke den totale rammen 

i vesentlig grad. Trenden fra 2012 er at kommunen har redusert støtten til ordningen, mens 

de statlige overføringene har økt. Den totale rammen for tilskuddet har beveget seg mellom 

900 000- 1 100 000 kroner siden 2007, med unntak av 2012 hvor rammen var mindre.  

 

 

 

Grafen over understreker at andelen av tilskuddet som har kommet fra Kristiansand 

kommune og fra Kulturdepartementet har variert betydelig. I vedtatt handlingsprogram for 

2016-2019 legges det opp til at kommunen skal bidra med 400 000 kroner til 

tilskuddsordningen i årene fremover.  

 

3.3. Profil på utbetaling av tilskuddet 

 
Forvaltningen av tilskuddet er lagt til Idrettsrådet i Kristiansand. Ordningen fungerer slik at 

klubbene søker om midler til Idrettsrådet v/daglig leder. Søknadene behandles så av 
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Idrettsrådets styre, som består av representanter fra de ulike klubbene. Man har valgt å dele 

tilskuddet opp i ulike potter som fordeles gjennom egne søknadsrunder.  

 

 

1. Aktivitetstiltak og prosjekter i klubbene: Dette er den primære potten for tilskudd, 

hvor klubbene kan søke om midler til å opprette og drive aktivitetstilbud rettet mot 

målgruppene. Disse kan enten ta form av generelle lavterskelaktiviteter, eller 

tilpassede aktiviteter rettet mot en snevrere målgruppe. Søknadsrunden for denne 

potten er gjerne på vårparten.  

 

2. Lav betalingsevne: Mot slutten av hvert kalenderår brukes penger som er til overs 

på å dekke frafall av inntekter til klubbene som følge av ubetalte kontingenter og 

treningsavgifter fra familier med lav betalingsevne. Søknadsfristen for klubbene er 

gjerne i slutten av november eller starten av desember.  

 

3. Hjelpetrener (fra 2014): I 2014 bestemte Idrettsrådet seg for å starte opp en ordning 

hvor klubbene kunne søke om å få støtte til ansette hjelpetrenere. For hver 

hjelpetrener ble det tildelt 10 000 kroner til klubben. Søknadsrunden for denne potten 

er lagt i samme tidsrom som søknadsrunden for lav betalingsevne.  

 

4. Administrasjon: Hvert år avsettes et beløp omkring 200 000 kroner til 

administrasjon. Dette beløpet går til å dekke lønn som brukes på administrasjon av 

ordningen, samt til å dekke enkelte reisekostnader og opphold på kurs o.l.  

 

 

I den videre analysen skal vi konsentrere oss om den siste 5-årsperioden fra 2011-2015. 

Under er en grafisk oversikt som viser hvordan tilskuddet er fordelt mellom de ulike postene.  
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Trenden de siste årene er at det brukes noe mindre penger på aktivitetstiltak og prosjekter i 

klubbene, og mer på å dekke kontingenter og treningsavgifter til barn og ungdom fra familier 

med lav betalingsevne. Denne trenden forsterkes i 2015. I 2011 ble det utbetalt 575 000 

kroner til aktivitetstiltak i klubbene, mens det i 2015 ble utbetalt 330 000 til slike tiltak. Dette 

innebærer en reduksjon i utbetaling til aktivitetstiltak og prosjekter på 43 prosent. I 2014 

startet også Idrettsrådet en hjelpetrenerordning etter mal av Fredrikstad som har hatt en 

lignende ordning i flere år. Hjelpetrenerordningen går ut på å gi klubbene midler til å 

finansiere en eller flere hjelpetrenere som kan følge opp barn og ungdom som har spesielle 

utfordringer og som trenger tett oppfølging i aktivitetene.  

 

2011 2012 2013 2014 2015

Aktivitetstiltak 575 000 446 000 480 000 375 000 330 000

Lav betalingsevne 216 000 195 000 331 000 261 000 0

Administrasjon 200 000 200 000 200 000 210 000 210 000

Hjelpetrener 90 000 0
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Diagrammet bekrefter at en stadig mindre andel går til aktivitetstiltak, og mer går til å dekke 

medlemskontingenter og treningsavgifter. Dette kan være en ønsket utvikling, alt etter hvilke 

målsettinger man ønsker å oppnå. Hvis man ønsker et bredere tilfang av aktiviteter og 

lavterskeltilbud i idrettslag kan det være en uheldig utvikling, men hvis man ønsker å 

inkludere flere i den ordinære idrettsaktiviteten kan det være en positiv utvikling. Det er verdt 

å merke seg at den nasjonale evalueringen av tilskuddet som kom i 2011 ikke konkluderer 

med hva slags profil som best ivaretar målsettingene for tilskuddsordningen, og at det er stor 

variasjon mellom byene som har fått støtte i hvordan de forvalter pengene. 

 

3.4. Klubber som har mottatt støtte 

 
Fra Idrettens storbyprosjekt ble introdusert i 2001, er det totalt 19 klubber som har mottatt 

støtte til aktivitetstiltak og prosjekter (pott 1). 

 

 

Klubb Tidsperiode Antall år 

FK Vigør 2001-2015 15 

Vågsbygd svømme- og 

livredningsklubb 

2002-2015 14 

IK Våg barneidrett 2002-2015 14 

Kristiansand Pirates 2001-13 13 
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Kristiansand turnforening 2001-11, 2015 12 

NMK Kristiansand 2001-10, 13-14 12 

Oddersjaa 2001-10 10 

Kristiansand fekteklubb 2011-13 3 

Gladiators 2012-14 3 

Kristiansand sandvolleyball 2012-14 3 

Kristiansand svømmeallianse 2012-14 3 

Torridal IL 2008, 2012 2 

KIF Friidrett/håndball 2002-03 2 

Våg fotball 2008 1 

Kristiansand golfklubb 2008 1 

Bjaavann golfklubb 2011 1 

Randesund IL 2011 1 

IK Start junioravdeling 2012 1 

*Baserer seg på rapport/evaluering i 2011, og årsrapporter for etterfølgende år. Tar forbehold om feil.  

 

Vi ser at det særlig er 5-6 klubber som er aktive når det kommer til prosjekter og 

aktivitetstiltak. IK Våg, Vigør, og Vågsbygd svømme- og livredningsklubb er lokomotivene i 

ordningen som har vært med fra starten. Kristiansands turnforening, Pirates, og NMK 

Kristiansand har også vært svært aktive på å søke om midler til aktiviteter og prosjekter rettet 

mot målgruppene. I tillegg er det flere klubber som har kommet inn de siste fem årene, og 

representanter fra mindre idretter som fekting og amerikansk fotball. Det går et tydelig skille 

hvor brorparten av klubbene kun søker noen få år, før de går ut av ordningen igjen.  

 

Mange av klubbene som har vært aktive med prosjekter har også mottatt støtte til barn og 

unge i familier med lav betalingsevne (pott 2). Totalt har 26 klubber søkt om midler knyttet til 

ordningen lav betalingsevne: IK Våg (fotball, håndball, barneidrett, friidrett), KIF (friidrett og 

håndball), IK Start, Kristiansand kampsportsklubb, Torridal IL, Gladiators, Kristiansand 

dykkerklubb, Kristiansand roklubb, Kristiansand tennisklubb, Kristiansand 

sandvolleyballklubb, Just IL, Kristiansand Pirates, Kristiansand turnforening, Vågsbygd 

svømme- og livredningsklubb, Vigør, Kristiansand og Søgne rideklubb, Randesund IL, IK 

Gimletroll, Kristiansand svømmeallianse, Bjaavann golfklubb, FK Donn, og Vågsbygd turn. 

 

I 2014 var første året man delte ut midler til hjelpetrenere. Det ble utbetalt 10 000 kroner per 

hjelpetrener. Totalt ble det utbetalt 90 000 kroner i denne potten i 2014. Dette ble fordelt på 

følgende klubber: Kristiansand danseklubb, Kristiansand sandvolleyballklubb, Vågsbygd 
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svømme- og livredningsklubb, Kristiansand svømmeallianse, Våg håndball, Vigør, IK Våg 

barneidrett (2) og Vågsbygd turn. 

 

3.5. Totale utbetalinger til klubber 2011-2015 
 
 
I vedlegg 1 er det lagt inn et diagram som viser totale utbetalinger til klubbene i perioden 

2011-2015, fordelt etter kategori på tilskuddet. Det som er utbetalt av aktivitetsstøtte i 2015 

er tatt med i grafene for de klubbene det gjelder, men utbetalingene til «lav betalingsevne» 

og «hjelpetrener» er ikke tatt med siden de ikke er utført ennå. Det kommer til å gjøre at 

grafene til for eksempel Våg fotball og Randesund IL vil bli en del høyere når tallene er klare.  

 

I vedlegg 2 har vi forsøkt å illustrere at noen klubber henter ut mye midler fra 

tilskuddsordningen, gjennom å søke på de ulike pottene. Alle de tre store klubbene har fått 

utbetalt midler både til aktivitetstiltak, «lav betalingsevne» og «hjelpetrener». Igjen så er ikke 

lav betalingsevne og hjelpetrener fordelt for 2015.  
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4. Nærmere om aktivitetstiltak og prosjekter i klubbene 
 

Idrettens storbyprosjekt har siden starten hatt som et sentralt mål å stimulere idrettsklubbene 

til å sette i gang aktivitetstilbud for å nå nye grupper. Dette kan enten ta form av generelle 

lavterskeltilbud, eller mer tilpassede aktiviteter rettet mot bestemte målgrupper. I dette 

kapittelet skal vi se nærmere på hva slags aktivitetstiltak og prosjekter klubbene får støtte til. 

Det vil bli et særlig fokus på de fire klubbene som har mottatt mest støtte i perioden; 

Vågsbygd svømmeallianse, IK Våg barneidrett, FK Vigør og Kristiansands turnforening.  

 

4.1. Aktivitetsprofil 

Det er stor variasjon i aktiviteter og prosjekter som klubbene søker om støtte til. En del tiltak 

kan være vanskelig å kategorisere, både i forhold til målgrupper og i forhold til hva slags type 

tilbud det er snakk om. Under er det likevel gjort et forsøk på å kategorisere tiltakene etter 

hvilke målgrupper som virker å være de viktigste.  

 

 

 

 

Vi kan se av tabellen over at de fleste klubbene har innvandrere som sin primære målgruppe 

for den aktiviteten de søker om. Noen har også inaktive barn og unge mer generelt som 

målgruppe, men få trekker frem barn og ungdom med problematferd som en viktig 

målgruppe for sine tiltak. De fleste har en klart definert målgruppe for sin aktivitet, men det er 

også noen hvor det er vanskelig å trekke frem bestemte målgrupper.  
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Generelle lavterskeltilbud er åpne tilbud rettet mot barn og/eller ungdom av begge kjønn, 

uavhengig av etnisk bakgrunn. Dette er typisk åpen hall-aktiviteter eller andre former for 

arrangementer som er åpne for alle. Dette er ikke spesielt utbredt i Kristiansand. 

Kristiansand har ikke kultur for åpen hall-tilbud slik man har for eksempel i Bergen og Oslo. 

Man har tatt initiativer til å opprette åpen hall-tilbud, men det har enten ikke blitt realisert eller 

kun fungert over kortere tidsrom. Noen av klubbene har imidlertid søkt om, og fått støtte til 

aktiviteter som har en lavterskelprofil eller retter seg mot brede målgrupper. I perioden 2011-

2015 gjelder dette følgende klubber: Pirates, Kristiansands Turnforening, Gladiators og IK 

Våg. Disse klubbene har drevet, eller driver storbyprosjekter rettet mot barn og/eller ungdom 

uavhengig av kjønn og etnisk opprinnelse. De fleste andre klubbene får støtte til tiltak som 

har innvandrere som eneste målgruppe, gjennom tilrettelagte tilbud. En del har drevet tilbud 

eller samarbeidsprosjekter sammen med Mottaksskolen og Kongsgård skolesenter.  

 

4.2. Klubber med aktivitetstiltak 
 

Totalt er det 15 klubber som har fått innvilget støtte til aktivitetstiltak og prosjekter rettet mot 

målgruppene for storbyprosjektet i perioden 2011-2015. Av disse har 12 klubber mottatt 

støtte til aktiviteter i 1-3 år, mens tre klubber har mottatt støtte i samtlige 5 år. Klubbene som 

har mottatt støtte i samtlige år er Vågsbygd svømme- og livredningsklubb, IK Våg barneidrett 

og FK Vigør. I perioden kom det også inn noen nye klubber som Kristiansand 

sandvolleyballklubb, Kristiansand fekteklubb, Kristiansand Gladiators og Kristiansand 

Svømmeallianse. Flere av disse klubbene opprettet aktivitetstiltak i samarbeid med 

Mottaksskolen og/eller Kongsgård skolesenter.  Ingen av disse mottok støtte i 2015. 

 

Nedenfor er en tabell som viser hvor mye klubbene har søkt om av økonomisk støtte til 

aktiviteter og prosjekter, hvor mye klubbene har fått utbetalt, hvor mange år klubbene har 

søkt, og hvor mye klubbene har utbetalt i forhold til søknadssum. Tabellen gjelder for 

perioden 2011-2015.   
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 Søknadssum Utbetalt Antall år Utbetalt i % 

Vågsbygd SLK 559 500 520 000 5 93 % 

IK Våg barneidrett 405 000 405 000 5 100 % 

FK Vigør 600 000 300 000 5 50 % 

Kristiansand turnforening 489 000 180 000 2 37 % 

Kristiansand 

svømmeallianse 

1 033 500 155 000 3 15 % 

Kristiansand Pirates 196 000 110 000 3 56 % 

Gladiators 128 050 85 000 3 66 % 

Kristiansand fekteklubb 106 425 80 000 3 75 % 

NMK Kristiansand 120 000 75 000 2 63 % 

Kristiansand sandvolleyball 80 000 70 000 3 88 % 

Vågsbygd turn 30 000 30 000 1 100 % 

Randesund IL 30 000 30 000 1 100 % 

Bjåvann golfklubb 20 000 20 000 1 100 % 

Torridal IL 14 100 11 000 1 78 % 

IK Start guttelag 2002 10 000 10 000 1 100 % 

 

 

Tabellen illustrerer at det er stor variasjon i hvor mye klubbene søker om. Noen klubber har 

bare lagt med budsjettet for aktiviteten og latt det stå som en søknadssum, mens andre har 

lagd en mer detaljert finansieringsplan hvor de baserer seg på flere typer inntekter. Ut i fra 

dette gjør Idrettsrådet en skjønnsmessig vurdering av søknadene, og vi ser at hvor mye 

klubbene får utbetalt varierer i stor grad. Vi ser at Vågsbygd SLK har fått mest per år med 

cirka 100 000 kroner i året, deretter følger IK Våg barneidrett med 80 000 kroner i året.  

 

 

 

4.3. Sentrale klubber i storbyprosjektet 
 

I den videre gjennomgangen skal vi ta et særlig blikk på fire klubber som har mottatt mye 

støtte til aktivitetstiltak, både de siste fem årene, men også helt tilbake fra storbyprosjektet 

startet. Samtlige klubber har blitt kontaktet for intervju.  
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4.3.1. Vågsbygd svømme- og livredningsklubb 

 

Vågsbygd svømme- og 

livredningsklubb har vært med i 

prosjektet siden 2002, og har 

mottatt støtte hvert år siden da. 

Dette er klubben som har mottatt 

mest støtte i perioden 2011-2015, 

med cirka 100 000 kroner i året.  

 

Aktivitetstiltaket som drives av Vågsbygd SLK er svømmekurs rettet mot jenter og kvinner 

med innvandrerbakgrunn. Dette er lukkede kurs med kvinnelige instruktører, der menn ikke 

har adgang på grunn av kulturelle og religiøse tradisjoner. Klubben gjennomfører 3-4 slike 

svømmekurs i året, hvor hvert svømmekurs har 10 økter. I 2015 har det vært cirka 15 

innvandrerkvinner med per kurs, og det vil si at totalt 65 innvandrerkvinner har vært innom 

svømmekurs i løpet av året. Dette er kvinner fra 13 år og oppover. Kvinnene betaler 300 

kroner hver for deltakelse i svømmekurset, hvor normalpris for et slikt svømmekurs er 1500 

kroner. Aktiviteten er dermed sterkt subsidiert av storbymidlene. Klubben har lønnede 

instruktører som leder svømmeaktivitetene, og kursene for innvandrerkvinner har flere 

svømmeinstruktører enn andre kurs grunnet ekstra oppfølgingsbehov. Deltakere til kursene 

rekrutteres gjennom «jungeltelegrafen», kontaktpersoner og nettverk som klubben har 

opparbeidet seg gjennom årene.  

 

Hovedformålet med kursene er å lære innvandrerkvinnene å svømme, men det er også en 

sosial arena hvor kvinnene får møte andre kvinner med ulik etnisk bakgrunn. Det har også 

vært et ønske om at kursene skal føre til at flere med innvandrerbakgrunn blir rekruttert inn i 

klubbens øvrige tilbud. Dette har man ikke tall på, men klubben opplever at det er flere 

innvandrere med i klubben enn tidligere. Vågsbygd SLK har tidligere hatt svømmekurs på 

Mottaksskolen rettet mot innvandrergrupper, og har dermed nådd flere deltakere. Totalt 

anslår klubben at om lag 1000 innvandrere har vært innom de ulike kurstilbudene som 

klubben har arrangert siden de kom med i storbyordningen. 

 

Svømmekursene for innvandrerkvinner har fått status innad i svømmeklubben, og det er 

populært å være instruktør på disse kursene. Klubben forteller at de også har fått nasjonal 

oppmerksomhet for sine kurs rettet mot innvandrere, og at andre byer har kopiert tilbudet.  

Vågsbygd svømme- og livredningsklubb 
(VSLK) 

 Stiftet: 1968 

 Antall år med aktivitetstiltak: 14 

 Prosjekter: Vanntilvenning og svømmekurs 
for innvandrerjenter/-kvinner 

 Målsetting: Lære innvandrerjenter å 
svømme, og tilby sosialt fellesskap 

 Antall deltakere: 65-80 personer per år 

 Egenandel: 300 kr per svømmekurs 
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4.3.2. IK Våg barneidrett 

 IK Våg barneidrett har også vært 

aktive i Idrettens storbyprosjekt 

siden starten. De driver 

barneidrettstilbud flere steder i 

Vågsbygd, og drifter dette primært 

gjennom frivillige ressurser. På to 

steder har det vært vanskelig å 

engasjere frivillige og det gjelder på 

Øvre Slettheia skole og Voiebyen skole. Det er også andre forhold som gjør at man har valgt 

å ha lønnet trener på disse stedene, blant annet er det høy innvandrerandel på disse 

skolene. Klubben får 80 000 kroner årlig i aktivitetsstøtte.  

 

Nåværende trener har drevet barneidrettsgruppa på Øvre Slettheia de siste åtte årene. I 

tillegg er det med en hjelpetrener som også får timelønn med hjelp av hjelpetrenerordningen. 

Treningene samler i overkant av 30 barn, hvor anslagsvis 70 % har innvandrerbakgrunn. De 

foregår ukentlig i gymsalen på Øvre Slettheia skole. Medlemskontingenten for aktiviteten på 

Øvre Slettheia er 400 kr for hele skoleåret, og kontingenten kan settes lavt på grunn av 

støtten fra storbyprosjektet. 

 

Øvre Slettheia kjennetegnes av en høy andel innvandrere i befolkningen. De fleste er ikke 

kjent med den norske dugnadskulturen, og har vanskeligheter med å forstå at idretten i 

Norge baserer seg på frivillighet. Dermed har det blitt slik at foreldrene bringer barna til 

aktiviteten og henter dem når aktiviteten er ferdig, men at de ikke involverer seg utover dette. 

Klubben har forsøkt, og hatt ambisjon om, å få engasjert frivillige trenere med 

innvandrerbakgrunn, men det har foreløpig ikke lyktes. Foreldre har blant annet fått tilbud om 

aktivitetslederkurs i regi av Idrettsforbundet. Man har også forsøkt flere tiltak for å engasjere 

foreldre i aktivitetene som foregår med barna. Blant annet forsøkte man å aktivisere 

foreldrene gjennom at de lagde vafler og gjorde i stand litt enkel servering til barna, men 

dette sluttet nokså fort. De har også prøvd å engasjere foreldrene gjennom at de kan være 

med i aktiviteten, og dette fungerte en periode før foreldrene sluttet å møte opp. Da 

kommunen besøkte aktiviteten var det 3-4 innvandrerkvinner som satt og fulgte med på 

aktiviteten fra sidelinjen, men som ikke var engasjert på noen måte utover å være til stede.  

 

Klubben sørger for god informasjon til foreldrene gjennom at trener lager semesterplan over 

aktivitetene, slik at foreldrene er godt forberedt på hva som skjer fra gang til gang. Det 

informeres om tiltaket gjennom at det deles ut brosjyrer og informasjon via Øvre Slettheia 

IK Våg barneidrett 

 Stiftet: 1938 (IK Våg) 

 Antall år med aktivitetstiltak: 14 

 Prosjekter: Barneidrettsaktivitet på Øvre 
Slettheia skole og Voiebyen skole 

 Målsetting: Tilby et godt barneidrettstilbud 
og et positivt sosialt miljø for barna 

 Antall deltakere: ca. 70 (2x35) per skoleår 

 Egenandel: 400 kr per skoleår 
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skole. Rektoren på Øvre Slettheia skole er positiv til tiltaket, og samarbeidet med skolen er 

meget godt. For trener er det viktig å fokusere på å lage et godt fellesskap gjennom lek og 

aktivisering. Det er nulltoleranse mot mobbing og dårlig oppførsel, og trener legger vekt på 

struktur og klare regler i aktivitetene.  

 

Gjennom barneidrettsskolen lykkes det klubben å få med noen barn over i annen ordinær 

aktivitet i idrettsklubben etter at de er for gamle for barneidrettsaktiviteten. Dette er også en 

viktig målsetting, og en motivasjon for å drive barneidrettsskolene. Trener arrangerer på 

vegne av klubben sosiale aktiviteter for gruppa på Øvre Slettheia skole. Blant annet har det 

vært tur til Idda arena, bowling, refleksløype i skogen, aktivitetsdag på Myren gård, akedager 

og lignende. Dette er tiltak som aktiviserer barna og får de med rundt i nærmiljøet. På 

enkelte av aktivitetene kreves det at foreldrene er med, og da møter flere opp. Klubben har 

likevel betydelige taxiutgifter til de sosiale aktivitetene. 

 

Klubben opplever at de driver et tilbud som har positive effekter for nærmiljøet, men at det 

fortsatt er en vei å gå i det å aktivisere foreldrene og styrke rekrutteringen inn i klubben.  

 

4.3.3. FK Vigør 

FK Vigør leier ut Vigørhallen på 

Tinnheia gratis til to innvandrer-

grupper; kosovoalbanere på 

fredagskveldene kl. 21-24, og 

somaliere på lørdagskveldene kl. 

19-21 og kl. 21-24. For dette mottar 

klubben 60 000 kroner i året som 

kompensasjon for tapte leieinntekter og som et bidrag til drift av Vigørhallen i de nevnte 

tidsrommene. Vigør er kun utleier av hallen og har ikke noe ansvar for å drive aktiviteten. 

Driften av aktivitetene er overlatt til det kosovoalbanske og somaliske miljøet.  

 

Tidligere har det vært et argument at man gjennom dette tilbudet holder ungdom borte fra 

bråk og hærverk i helgene ved å aktivisere dem gjennom idrettstilbudet. Politiet meldte om at 

det ble mindre bråk knyttet til dette miljøet da tilbudet ble etablert for 10 år siden. Det er 

usikkert hvor relevant dette argumentet er i dag. Det er et likevel et sentralt aspekt å ha 

treningstidene sent på kvelden slik at det skal være mindre fristende å gå ut på byen.  

 

FK Vigør 

 Stiftet: 1918 

 Antall år med aktivitetstiltak: 15 

 Prosjekter: Utleie av Vigørhallen til 
kosovoalbanere og somaliere 

 Målsetting: Selvorganiserte 
innvandrergrupper, forebyggende arbeid 

 Antall deltakere: 60-70 deltakere per uke 

 Egenandel: Gratis 
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Det er varierende oppmøte på fredagstreningene, med alt fra 10-30 personer som møter 

opp. Alderen på de som kommer er fra 14 år og oppover, og det er også én person på over 

50 år som møter regelmessig. Da kommunen var på befaring til aktiviteten var det over 30 

personer i hallen. De fleste var i alderen 20-30 år, men det var også noen yngre og noen 

eldre. Kommunikasjonen gikk på deres eget morsmål. Flere av de som kom spiller fotball 

aktivt i andre klubber, men det var også en del som ikke er aktive andre steder. Det kommer 

deltakere fra hele Kristiansand til aktiviteten. Gruppen ønsker ikke at personer fra andre 

nasjoner skal være med på treningene, og ønsker å holde det som en trening reservert for 

det kosovoalbanske miljøet. Det er også kun gutter og menn som kommer på treningene.  

 

Det somaliske miljøet disponerer hallen på lørdagskvelder. Fra kl. 19-21 er det trening for 

barn under 16 år, mens det fra kl. 21-24 er trening for ungdom og voksne over 16 år. Alderen 

på de som deltar spenner fra 12-50 år, og det er cirka 40 deltakere totalt på aktivitetene. 

Ellers er det mye av den samme profilen på denne gruppen som for den kosovoalbanske.  

 

 

4.3.4. Kristiansands Turnforening 

Kristiansands turnforening er en 

klubb med høy aktivitetsprofil og 

over 1000 medlemmer. Klubben 

har vært en flittig søker på 

storbymidler helt siden prosjektet 

startet. De siste fem årene har 

klubben hatt noen år hvor de ikke 

har søkt om støtte til aktiviteter, 

men klubben var tilbake med 

søknad i 2015.  

 

Søknaden for 2015 inneholder en lang rekke tiltak, men det er primært to tilbud som klubben 

får støtte til. Et tilbud som klubben har drevet med i noen år er såkalt tricking. Dette er en 

friere form for turn og gymnastikk som tiltrekker seg andre typer målgrupper enn de ordinære 

turnaktivitetene. Mens cirka 70 % av medlemmene i Kristiansand Turnforening er kvinner, er 

det nesten utelukkende menn som kommer på tricking. Det er også flere med 

innvandrerbakgrunn som tiltrekkes av denne formen for turn.  Klubben har derfor søkt om 

støtte for denne aktiviteten, som foregår 3-4 kvelder i uken. Oppmøtet er rundt 15 personer 

hver gang, og det er engasjert en profesjonell trener som følger opp ungdommene. Det er 

Kristiansands Turnforening 

 Stiftet: 1858 

 Antall år med aktivitetstiltak: 12 

 Prosjekter: Tricking, åpenhall, ulike 
lavterskelaktiviteter 

 Antall deltakere: Åpen hall ca. 70-90 
personer. Tricking ca. 15-30 personer 

 Egenandel: Tricking: For å bli medlem 
koster det 300 kr per år i kontingent, og 
1000 kroner per semester i treningsavgift.  
Åpen hall: 50 kroner per barn  
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opprettet en Facebook-gruppe «Kristiansand tricking» hvor det med ujevne mellomrom 

legges ut informasjon om aktivitetene, og denne gruppen har omkring 170 medlemmer. De 

som deltar kan bli medlemmer i turnforeningen, og dermed betale kontingent og 

treningsavgift som ordinære medlemmer. Aktiviteten fremstår likevel med en viss 

lavterskelprofil, hvor det er mulig å komme og prøve seg gratis i aktiviteten over en periode.  

 

Det andre tilbudet klubben får støtte til er åpen hall, som arrangeres cirka én lørdag i 

måneden. Det reklameres for tilbudet på Facebook, magasinet Barn i byen og i andre 

sammenhenger. Åpen hall-tilbudet samler mellom 60-90 personer, hvor de fleste ikke er 

medlemmer i klubben. Tilbudet er spesielt rettet mot barnefamilier. Kristiansands 

turnforening ønsker å ha en åpen og inkluderende profil med vekt på aktivitet og sunn livsstil, 

og tilbudet om åpen hall passer inn i denne målsettingen. I tillegg er åpen hall en god 

rekrutteringsarena for klubben. Det å lede turnaktiviteter krever god kompetanse og 

sikkerhetssertifisering. Klubben benytter derfor nesten utelukkende lønnede trenere til å lede 

sine aktivitetstilbud. 

 

4.4. Andre klubber som har fått støtte til aktivitetstiltak 
 

Under er en kort beskrivelse av aktiviteten i noen av klubbene som har hatt aktivitetstiltak i 

løpet av de siste 5 årene; Vågsbygd turn, Kristiansand Pirates, Kristiansand 

sandvolleyballklubb, Kristiansand svømmeallianse og NMK Kristiansand. 

 

4.4.1. Vågsbygd turn 

Vågsbygd turn ble stiftet i 2013 og er dermed en av de yngste idrettsklubbene i byen. De 

holdt til i Vågsbygdhallen i starten, men flyttet til ny turnhall på Lumber i august 2014. Mens 

de var i Vågsbygdhallen, var det mange fra Slettheia med i klubben, og flere med 

innvandrerbakgrunn på de ulike barne- og ungdomspartiene. Dette endret seg da klubben 

flyttet over til turnhallen på Lumber, få av barna med innvandrerbakgrunn ble med videre. 

Trolig skyldes dette at det er noe mer tungvint å komme seg til turnhallen på Lumber, 

sammenlignet med Vågsbygdhallen. Dette har klubben ønsket å gjøre noe med, og har søkt 

om midler fra storbyprosjektet for ulike inkluderingstiltak og lavterskelaktiviteter rettet mot 

barn og ungdom på Slettheia.  

 

I 2015 søkte klubben om støtte til åpen hall-aktivitet, og etablering av et lavterskeltilbud i 

SFO-tiden på Øvre Slettheia skole og Slettheia skole. På grunn av endringer i styret av 

klubben, og at det går mye ressurser med den ordinære aktiviteten, så har ikke klubben fulgt 
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opp tiltakene i søknaden på den måten de ønsker. Det har blitt arrangert sporadiske åpen 

hall-aktiviteter, totalt fem ganger i 2014. I tillegg startes det opp turnaktivitet i juleferien på 

Øvre Slettheia skole og Slettheia skole. Planen er at dette skal bli et fast ukentlig tilbud i 

2016. 

 

4.4.2. Kristiansand Pirates 

Kristiansand Pirates spilte sist i den norske toppserien i basket (BLNO) sesongen 

2010/2011. Klubben valgte å trekke seg fra toppserien for å bruke økonomiske ressurser på 

å bygge opp aktiviteten for barn og ungdom. Klubben opplevde at A-lagssatsningen ble for 

kostbar, og hadde opparbeidet seg en gjeld som den måtte gjøre noe med. Nå er den 

økonomiske situasjonen bedre, og klubben har igjen elitesatsing. Pirates var en av 

foregangsklubbene innenfor storbyordningen med å tilby lavterskelaktiviteter, men har de 

siste årene gradvis bygget ned aktiviteten og satser nå mest på ordinære treningstilbud. 

 

I forbindelse med elitesatsingen i klubben, satset man på en rekke lavterskelaktiviteter hvor 

særlig tiltaket «Slam Club» stod sentralt. Tiltaket gikk ut på at profesjonelle spillere på A-

laget var med som trenere på lavterskelaktiviteter rettet mot barn og ungdom på skoler i 

distriktet. Det ble også gjennomført åpne treninger og ulike åpen hall-tiltak. Dette var 

populære tiltak som trakk mange barn og ungdom, men det gav liten effekt på medlemstallet 

i klubben over tid. Når klubben valgte å trekke A-laget ut av toppserien ble også 

lavterskeltilbudene gradvis trappet ned. Man valgte heller å bygge opp ordinære lag for barn 

og ungdom. Klubben er likevel åpen for å opprette tiltak fremover og ønsker en god dialog 

med kommunen om dette. Klubben søker også fast om støtte til å dekke ubetalte 

medlemskontingenter og treningsutgifter, og forteller at dette er en god ordning for dem.  

 

Om lag 50 % av klubbens medlemmer har utenlandsk bakgrunn, og klubben opplever at 

basket kan fange opp grupper som ikke er så interessert i de store idrettene fotball og 

håndball. Basket er også en internasjonal sport som er utbredt over store deler av verden.  

 

4.4.3. Kristiansand sandvolleyballklubb 

Kristiansand sandvolleyball drev et volleyballtilbud på Mottaksskolen vårsemesteret 2013 og 

2014. Klubben arrangerte to ukentlige treninger, én for aldersgruppen 1.-4. klasse, og én for 

aldersgruppen 5.-10. klasse. Totalt var det cirka 60 elever med per semester, med om lag 30 

elever i hver aldersgruppe. Oppmøtet var best i den yngste gruppen, men her ble også 

gruppa delt i to med trening annenhver uke i stedet for hver uke som i den eldste gruppen. 

Både Mottaksskolen og Kristiansand sandvolleyballklubb opplevde måloppnåelsen som god, 
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og klubben fikk også rekruttert enkelte nye medlemmer som følge av aktiviteten. Daglig leder 

i klubben sluttet i 2014 og denne personen har ikke blitt erstattet. Dermed er det mindre 

administrative ressurser til å ta på seg ekstra oppgaver.   

 

4.4.4. Kristiansand svømmeallianse 

Kristiansand svømmeallianse drev vanntilvennings- og svømmekurs på Mottaksskolen for 

gutter og jenter i alderen 5-12 år, i perioden 2012-2014. Klubben utarbeidet et opplegg i 

samarbeid med Mottaksskolen, og kursene foregikk innenfor skoletiden. Det ble gjennomført 

cirka åtte svømmekurs per uke, med gjennomsnittlig 10-12 deltakere per kurs. Totalt var om 

lag 90 elever innom svømmekursene per skoleår. Kursene foregikk fra oktober-mai, og det 

var egne kurs for gutter og jenter. Kristiansand svømmeallianse bidro med 3-4 lønnede 

svømmeinstruktører som ledet aktivitetene. Tilbudet var gratis for deltakerne, og ble 

finansiert av storbymidlene. I 2014 sluttet kontaktpersonen som klubben hadde på 

Mottaksskolen, og dermed ble det vanskelig å fortsette med aktiviteten. Mottaksskolen 

melder også om større press på svømmehallen, med lite rom for aktivitet utover den som er i 

skolens regi. Både Kristiansand svømmeallianse og Mottaksskolen opplevde tiltaket som 

positivt. Kursene genererte få medlemmer til Kristiansand svømmeallianse, men klubben er 

fornøyd med at de fleste svømmedeltakerne ble svømmedyktige gjennom kursene. Klubben 

er ikke fremmede for å ta opp igjen aktivitetstilbudet på Mottaksskolen hvis de får en 

forespørsel, og forholdene blir lagt til rette for svømmeaktivitet. 

 

4.4.5. Norsk Motorsportsklubb Kristiansand 

Norsk motorsportsklubb er en annen klubb som var svært sentral i storbyprosjektet tidligere 

gjennom veldrevne tiltak, men som har falt litt ut av ordningen de siste årene. Klubben drev 

tiltak spesielt overfor inaktive barn og ungdom, barn og ungdom med funksjonsnedsettelser, 

og barn og ungdom med problematferd. Klubben er særlig kjent for tiltak overfor belastede 

ungdomsmiljøer, som har hatt kriminalitets- og rusforebyggende effekter. Det har vært 

hyppige utskiftninger i ledelsen av klubben de siste årene, og ildsjelene som sto bak 

søknadene og prosjektene har trukket seg ut. 

 

 

 

 

 

 



30 
 

5. Lav betalingsevne og hjelpetrenerordning 
 

I slutten av hvert år er det en egen søknadsrunde for pengene som er igjen i 

storbyprosjektet. Denne potten fordeles til klubber for å dekke ubetalte medlemskontingenter, 

trenings- og turneringsavgifter som skyldes lav betalingsevne. Fra 2014 fordeles også noe til 

klubber som søker om støtte til hjelpetrenere som kan følge opp barn og ungdom med 

spesielle utfordringer.  

 

5.1. Lav betalingsevne - nøkkeltall 

Tabellen under gir en oversikt over hvor mye klubbene har søkt om for å dekke 

medlemsavgifter, og andre avgifter knyttet til barn og ungdom fra familier med lav 

betalingsevne.  

 

Årstall Søknadssum Utbetalt % av søknadssum 

2011 380 050 216 028 56,8 % 

2012 483 600 195 000 40,3 % 

2013 425 949 331 000 77,7 % 

2014 475 955 261 000 54,8 % 

2015 715 701   

 

Det er ikke effektuert utbetalinger for 2015, men søknadssummen har steget betraktelig de 

siste årene, fra om lag 380 000 kroner i 2011 til 715 700 kroner i 2015. Det vil si at 

søknadssummen har økt med om lag 88 % på fem år. Økningen er særlig sterk fra 2014 til 

2015, og 2015 blir det første året hvor støtten til lav betalingsevne kommer til å bli høyere 

enn støtten til aktivitetstiltak.   

 

De siste fem årene har det vært et ganske stabilt antall klubber som har søkt om støtte til å 

dekke kostnader knyttet til barn og ungdom med lav betalingsevne. Flere klubber som får 

støtte til aktiviteter får også støtte fra potten til lav betalingsevne, men det er også en del 

klubber som kun søker om midler fra denne potten. På grunn av at utbetalingene for 2015 

ikke er klar, gjelder tabellen under for perioden 2011-2014. 
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Klubb Søknadssum Utbetalt Antall år Andel 

Våg fotball 390 595 219 883 4 56 % 

Randesund IL 327 650 188 020 4 57 % 

Kristiansand Turnforening 185 000 106 667 3 58 % 

Torridal IL 157 750 92 588 3 59 % 

FK Vigør 129 950 75 168 4 58 % 

IK Start 126 400 66 708 3 53 % 

Våg håndball 95 980 52 067 3 54 % 

Vågsbygd Svømmeklubb 68 500 42 250 3 62 % 

Gimletroll 58 729 39 482 3 67 % 

Kristiansand Pirates 45 100 28 168 4 62 % 

Kristiansand svømmeallianse 52 250 5 252 1 10 % 

Våg barneidrett 25 250 18 564 2 74 % 

Just 25 000 14 209 1 57 % 

KIF Håndball 20 000 16 823 1 84 % 

Bjåvann Golfklubb 20 000 8 754 1 44 % 

Kristiansand 

sandvolleyballklubb 

15 800 8 880 2 56 % 

Vågsbygd turn 9 000 6 945 2 77 % 

FK Donn 7 600 7 600 1 100 % 

KIF Friidrett 5 000 5 000 1 100 % 

 

De klubbene som henter mest støtte fra denne potten er Våg fotball og Randesund IL, to 

store bydelsklubber på hver sin side av Kristiansand. Av kolonnen lengst til høyre ser vi at 

det varierer en del hvor stor andel av søknadssummen klubbene får utbetalt. 

Fordelingsnøkkelen for beregning av tilskudd har variert noe fra år til år. Idrettsrådet har 

gjerne operert med et grunnbeløp, slik at alle klubbene som søker om midler inntil en viss 

sum får utbetalt hele søknadssummen (normalt 10 000 kroner). Det forklarer den høye 

utbetalingsprosenten for de klubbene som har søkt om minst. Så har det også blitt gjort 

selvstendige vurderinger for de ulike klubbene, og det har gjort at noen klubber har fått lite 

utbetalt gjennom denne ordningen. De fleste klubbene har en uttelling i form av utbetalt 

støtte på 55-70 % av søknadsbeløpet.  

 

Idrettsrådet har valgt å gå en ekstra runde med klubbene som har søkt om støtte for 2015 for 

å kvalitetssikre søknadene. Per desember 2015 har idrettsrådet fått inn følgende søknader 

om tildeling fra potten «lav betalingsevne».  
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Klubb Søknadssum 

Våg fotball 165 150 

Randesund 124 650 

Start 70 000 

Kristiansand turnforening 60 000 

Vågsbygd SLK 60 000 

Flekkerøy brettseilerklubb 50 000 

Vigør 47 550 

Våg handball 46 500 

Gimletroll 31 188 

Torridal 23 050 

Kristiansand svømmeallianse 16 813 

Kristiansand danseklubb 14 400 

Christiansand klatreklubb 6 400 

 

 

Det er stor variasjon i hvordan søknadene leveres inn. Noen søknader blir sendt med 

regnskapsrapporter og generelle beløp for tapte medlemskontingenter og treningsutgifter, 

mens andre klubber søker på vegne av konkrete personer. Derfor er det vanskelig å fastslå 

nøyaktig hvor mange personer som får dekket medlemskontingent, treningsavgift og 

lignende gjennom tilskuddsordningen. Et anslag for 2014 viste at klubbene samlet søkte om 

støtte for cirka 255 personer, og at klubbene fikk utbetalt støtte til om lag 140 av disse 

personene. På grunn av kvaliteten på søknadene har Idrettsrådet lagt seg på en linje der de 

ikke utbetaler hele søknadsbeløpene, og det har heller ikke vært økonomisk ramme til dette. 

Dette rammer imidlertid de klubbene som har lagt flid ned i søknaden, og som har lagt ved 

god og troverdig dokumentasjon.  

 

5.2. Nærmere om noen klubber i ordningen 
 

Flere klubber angir at lav betalingsevne er et økende problem for dem. Vi har snakket med 

fire klubber som har benyttet seg av denne ordningen, og hørt hvilke utfordringer de har i 

forhold til medlemmer med lav betalingsevne.  
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5.2.1. Våg fotball 

 Våg fotball er en stor breddeklubb på vestsiden av Kristiansand med om lag 950 

medlemmer. De er den klubben som har fått tildelt mest midler gjennom ordningen «lav 

betalingsevne», og er også den klubben som har søkt om mest midler. 

 

 

 

Klubben opplever det som et økende problem at medlemmer ikke betaler kontingent og 

treningsavgifter, og anslår at den har 200 000 kroner utestående som følge av dette i 2015. 

Problemet har vokst ettersom klubben har fått flere lag med tilknytning til Slettheia. Her er det 

også et problem med å få involvert foreldrene til å bidra i dugnad og andre oppgaver.  

 

Ledelsen i Våg fotball forteller at de er inkluderende overfor innvandrere, men at de ikke 

bruker ekstra ressurser på dette utover frivillig innsats. Inkluderingen skjer inn i ordinære lag, 

og ikke som spesielle tiltak. Kompetanse på inkludering av barn og ungdom med 

innvandrerbakgrunn, eller med ulike utfordringer, kan også variere mellom lagene, siden 

ansvaret i stor grad hviler på laglederne og apparatet rundt det enkelte lag. 

 

Våg fotball er opptatt av at en klubb er medlemmene, og skal serve disse. Alle aktiviteter 

som skal tjene andre formål enn overfor medlemmene må derfor vurderes ut i fra hvor stor 

økonomisk belastning tiltakene medfører. Det vil være vanskelig å forskuttere økonomisk på 

større tiltak, om man ikke får dekket disse. Klubben opplever støtte til inkluderingsprosjekter 

som uforutsigbart og vanskelig å søke på.   
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5.2.2. Randesund IL 

Randesund IL er den klubben i Kristiansand med flest medlemmer, cirka 2500. Totalt er det 

cirka 5 % av beløpet til medlemskontingenter og treningsavgifter som ikke kommer inn, på 

grunn av at det ikke har blitt betalt. Dette utgjør omkring 124 000 kroner i 2015.  

 

 

 

Randesund IL er en av klubbene som ikke skriver ned hvor mange personer de søker om 

støtte for, men etter forespørsel opplyses det om at det dreier seg om 57 personer. Dette er 

en svært liten andel tatt antall medlemskap i betraktning. Randesund er en bydel med 

generelt god betalingsevne og betalingsvilje i befolkningen, og derfor klarer man å holde 

problemet på et ganske lavt nivå.  

 

Klubben opplever det ikke som relevant å søke på støtte til aktivitetstiltak eller prosjekter 

rettet mot målgruppene. Arbeidet på dette foregår heller ved at innvandrere og andre som 

måtte ønske det, inkluderes i ordinære lag og aktiviteter. Kostnadene ved de tiltakene man 

har, er såpass små at man ikke har vurdert å søke på grunnlag av dem.  

 

5.2.3. Gimletroll 

Gimletroll er en klubb som holder til på Gimlekollen/Lund med aldersbestemte lag innen 

fotball og håndball. Klubben har omkring 1500 medlemmer, og er på blant de større 

klubbene i byen. Gimletroll har søkt på midler under ordningen «lav betalingsevne» de siste 

årene. Problemet med ubetalte medlemskontingenter og treningsavgifter er relativt 

begrenset, og klubben har en svært ryddig søknad med oversikt over hvilke personer det 
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gjelder. For 2015 søkte klubben om dekning av medlemskontingent, treningsavgift og 

deltakelse på turneringer for 12 barn, noe som utgjorde omkring 30 000 kroner.  

 

 

 

Klubben har et lag for psykisk utviklingshemmede i håndball, men har utover dette ingen 

spesielle aktivitetsgrupper eller tiltak rettet mot noen av målgruppene. Inkluderingen foregår 

ved at alle som vil er velkomne til å trene, og at man legger forholdene til rette når det 

oppstår særlige behov. 

 

5.2.4. Torridal IL 

Torridal IL er også en av bydelsklubbene som utelukkende har søkt på lav betalingsevne de 

siste årene. Klubben har omkring 500 medlemmer.  
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Klubben er en av få klubber i ordningen som faktisk har redusert søknadssummen sin de 

siste årene. Dette skyldes bedre rutiner og at man ansatte en egen økonomiansvarlig for 

klubben én dag i uken fra 2015. Klubben driver ikke noe spesielle aktivitetstiltak, men har et 

volleyball-lag som består av personer med innvandrerbakgrunn. Utover dette blir innvandrere 

og andre inkludert i klubbens ordinære aktiviteter. 

 

5.3. Hjelpetrenerordning 

Fra 2014 har klubbene kunnet søke om støtte til hjelpetrener. En hjelpetrener skal være en 

ekstra trenerressurs som kan følge opp barn og ungdom med spesielle behov, og ellers 

kunne gi informasjon og oppfølging rettet mot foreldre. En hjelpetrener blir godtgjort med 

10 000 kroner i året, og én klubb kan maksimalt søke om to hjelpetrenere. I 2014 søkte åtte 

klubber om totalt 110 000 kroner, det vil si 11 hjelpetrenere. Totalt ble det utbetalt 90 000 

kroner til hjelpetrenere i 2014.  

 

I 2015 var det ved søknadsfristens utløp fire klubber som hadde søkt om støtte til 

hjelpetrener, med en total søknadssum på 44 600 kroner. Det vil si at søknadene knyttet til 

denne ordningen ble halvert fra 2014 til 2015, mens i samme periode var det en sterk økning 

i søkningen på lav betalingsevne. Det tyder på at interessen for å søke på hjelpetrenermidler 

foreløpig ikke er særlig stor.  

 

5.4. Avsluttende refleksjoner 

Det overordnede inntrykket er at det er stor variasjon i hvordan problemet lav betalingsevne 

opptrer i de ulike klubbene. Problemet synes særlig å være knyttet til idrettslagene på 

vestsiden av byen, og en vesentlig del synes å være knyttet til innvandrere. Dette er ikke 

unaturlig når innvandrere utgjør 50 % av dem som blir definert som barn i fattige familier.  

 

Et annet trekk ved disse klubbene er at de ikke opplever potten til aktivitetstiltak og 

prosjektstøtte som relevant å søke på. Inkluderingen i disse klubbene foregår ved at 

innvandrere og andre blir tatt i mot som ordinære medlemmer i ordinære treningstilbud. Hvis 

det er behov for ekstra tilrettelegging enten økonomisk eller på annen måte, legges det til 

rette i det enkelte tilfelle.  
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6. Idrettsrådets rolle 
 

Idrettsrådet i Kristiansand forvalter både de statlige og kommunale midlene i 

storbyprosjektet. Det er også dem som mottar all dokumentasjon knyttet til søknader og 

rapportering. Kristiansand kommune overfører 800 000 kroner årlig til driften av Idrettsrådet, 

og Idrettsrådet har en daglig leder ansatt i 100 % stilling. Punktene under er basert på en 

intervjusamtale med daglig leder og styreleder i Idrettsrådet.  

 

6.1. Mål og strategi for storbyprosjektet 

Utover de målene som er nevnt i utlysningsbrevet i forbindelse med søknadsrundene, har 

ikke Idrettsrådet utarbeidet noen overordnet strategi for Idrettens storbyprosjekt i 

Kristiansand. Målsettingene for de ulike målgruppene er gjengitt i avsnitt 3.1., og spenner fra 

det helt generelle «å få barn og ungdom fysisk aktive», til mer konkrete målsettinger rettet 

mot for eksempel innvandrerjenter. Det var viktig for Idrettsrådet å få kommunen med seg i å 

beholde en bredere målgruppe for prosjektet når målgruppene for den statlige delen av 

tilskuddsmidlene ble spisset i 2005. 

 

6.2. Informasjon og markedsføring av ordningen 

Klubbene får informasjon om tilskuddsordningen ved hver utlysning, som er 2-3 ganger i 

året, via Idrettsrådets felles mailliste. Det er separate utlysninger til søknader om 

aktivitetstiltak, lav betalingsevne og hjelpetrener. Der henvises det også til hjemmesidene 

hvor det blir lagt ut dokumenter som angår storbyprosjektet. Det blir også presentert 

informasjon om storbyprosjektet i årsrapporten som legges frem på årsmøtet.  

 

Idrettsrådet opplever at det er en del klubber som ikke oppdaterer kontaktpersonen for 

klubben. Klubbene blir bedt om å oppdatere denne i et register omkring nyttår, men det er 

mange – særlig små – klubber som ikke gjør dette. Dermed kan det være en del klubber som 

ikke får informasjonen fra Idrettsrådet. Det er generelt lettere å kommunisere med klubber 

som har en lønnet administrasjon. Små klubber kan ha hyppige skifter i styret, på grunn av 

det som kreves med å drive et idrettslag på frivillig basis. Det er Idrettsrådets oppfatning at 

tilskuddet ikke oppleves som relevant for mange klubber på grunn av at de ikke har ressurser 

til å påta seg ekstra oppgaver utover den ordinære aktiviteten.  
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6.3. Søknadsrutiner og oppfølging av klubber 

Søknadene behandles i styret. Styret er sammensatt av representanter for de ulike klubbene, 

og det kan dermed oppstå habilitetsutfordringer. Det er også en kjent sak at daglig leder i 

Idrettsrådet er aktivt med i Vågsbygd svømme- og livredningsklubb. Det er derfor viktig at 

søknadsbehandlingen forankres i styret, og det er rutiner for at daglig leder fratrer når 

søknaden fra svømmeklubbene behandles. Det er naturlig at det stilles spørsmål ved dette 

når Vågsbygd SLK henter ut såpass mye penger fra ordningen, men det er ingen grunn til å 

betvile at dette håndteres på en profesjonell måte. Åpenheten rundt denne habilitetssaken er 

også med og styrker troverdigheten i at dette er noe Idrettsrådet har kontroll på. Tilskuddet er 

også gjenstand for ekstern revisjon gjennom konsulentfirmaet PWC.  

 

Årlig settes det av midler til administrasjon av ordningen, om lag 200 000 kroner. Dette 

brukes primært til å dekke lønn for timearbeid knyttet til administreringen av storbyprosjektet, 

reisevirksomhet og opphold på konferanser og kurs. Idrettsklubbene har i liten grad fått tilbud 

om å være med på konferanser eller kompetansehevende tiltak, og Idrettsrådet ser at de har 

et utviklingspotensial i å yte slike tilbud overfor klubbene. Det foregår blant annet noen 

nasjonale konferanser og samlinger som kan være aktuelle å bli med på i større grad.  

 

6.4. Endringer de siste årene 

Idrettsrådet ble også bedt om å redegjøre for hva de tenker om utviklingen hvor det går 

stadig mindre penger til aktiviteter og prosjekter i klubbene, og stadig mer penger på å dekke 

ubetalte medlemskontingenter og treningsavgifter.  

 

Ledelsen i idrettsrådet savner flere gode initiativer fra klubbene til å opprette aktivitetstiltak 

overfor målgruppene, men synes samtidig det er godt at mange klubber nå får dekket tap på 

medlemskontingenter og treningsutgifter. Ved å få dekket slike tap kan klubbene få frigjort 

midler til å styrke aktivitetene i klubben. Det er enkelte styremedlemmer som fra tid til annen 

foreslår å omgjøre hele ordningen til en ordning for tapte medlemskontingenter og 

treningsavgifter, men da faller en sentral intensjon med storbyprosjektet bort – nemlig å 

stimulere til aktiviteter for å inkludere flere inn i idretten. Det blir også stilt spørsmål om det 

foregår skjult inkluderingsvirksomhet ute i klubbene, hvor klubbene velger å ikke søke om 

midler. Idrettsrådet tror at dette i så fall må være mindre tiltak, for en normal klubb vil ikke 

klare å sette i gang større inkluderingstiltak uten å søke om støtte til dette.  

 

Det har vært stor avgang med klubber som har trukket seg ut av ordningen de siste årene. 

Ledelsen i idrettsrådet forteller at det i mange sammenhenger handler om sentrale 
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nøkkelpersoner og ildsjeler som forsvinner ut av klubbene, og at tiltaket forsvinner ut av døra 

sammen med disse personene. De klubbene som driver stabile tiltak har alle hatt en stabil 

ledelse i klubben, og Idrettsrådet ser på dette som en suksessfaktor. En annen suksessfaktor 

er at tiltakene drives av lønnede instruktører, som sikrer forutsigbarhet og stabilitet i 

gjennomføring av aktivitetene.  

 

På spørsmål om hva Idrettsrådet kan bidra med, svarer lederne at deres rolle i første rekke 

er å stimulere og motivere idrettsklubber til innsats. Idrettsrådet kan ikke gå inn og overta 

driften av tiltakene, det må klubbene sørge for selv. Et forslag som trekkes frem er å opprette 

en liten stilling som inkluderingskonsulent som kan være tettere på klubbene, og finne 

løsninger for hvordan klubbene kan bli bedre på inkludering. Det vil også avlaste daglig leder 

som har ansvar for driften av Idrettsrådet, og dermed har begrenset med kapasitet til å gjøre 

en bedre innsats på dette feltet.  

 

6.5. Kontroll med aktiviteten i klubbene 

Forvaltningen av tilskuddet er i stor grad basert på tillit. Klubbene blir hvert år bedt om å 

levere en rapport på aktiviteten de har gjennomført, og denne blir satt opp mot det de søkte 

om. Det blir også holdt en dialog med klubbene underveis. Klubbene blir bedt om å legge 

ved et budsjett for aktiviteten i søknaden, og et regnskap for aktiviteten ved rapporten. Hva 

klubbene faktisk gjør varierer imidlertid svært mye. Noen klubber har omfattende søknader 

med detaljerte beskrivelser, mens andre bare sender noen få linjer. Dermed blir det 

Idrettsrådets jobb både å kvalitetssikre søknadene og rapportene.  

 

Når det gjelder søknadene til lav betalingsevne, så er det også her store variasjoner i 

hvordan klubbene utformer søknadene. Noen presenterer generelle regnskapstall og 

sannsynliggjør hvor stort tap klubben har knyttet til ubetalte medlemskontingenter og 

treningsavgifter for målgruppen, mens andre gir detaljerte situasjonsbeskrivelser om 

enkeltpersoner og søker ut i fra det. Idrettsrådet tenker at så lenge de ikke utbetaler 100 % 

av søknadsbeløpet til klubbene, så får klubbene i alle fall ikke mer enn det den har tapt som 

følge av lav betalingsevne hos medlemmene. Igjen er tillit et viktig moment.  
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7. Diskusjon og måloppnåelse  

Nedenfor vil det bli drøftet noen sentrale problemsstillinger knyttet til Idrettens storbyprosjekt. 

Det vil også bli gitt et blikk på måloppnåelse ut i fra det datamaterialet som foreligger og de 

besøkene som har blitt gjort.  

 

7.1. Foreldreengasjement blant innvandrere 

Den norske idrettsmodellen er bygd opp rundt frivillighet og at foreldrene yter en innsats for 

at barna skal kunne være medlemmer i idrettslaget. Flere idrettspolitiske dokumenter og 

nasjonale rapporter har pekt på at frivilligheten er under press.  

 

Barns deltakelse i Norsk idrett krever at foreldrene bruker tid til frivillig arbeid i 

idrettslaget. Dugnader, kjøring til kamper og konkurranser, vakthold i idrettshaller, 

kioskarbeid, tillitsverv, treneroppgaver osv. utgjør et omfattende nett av oppgaver 

rundt idrettsaktivitetene. Idrettslag melder om at det blir stadig vanskeligere å få med 

foreldre til frivillig arbeid, og stadig flere har råd til å kjøpe seg fri. I idrettslag med høy 

minoritetsandel, oppleves fraværet av foreldre enda sterkere 

 

Det kan være flere årsaker til at innvandrerforeldre i mindre grad bidrar i den frivillige 

aktiviteten i idrettslagene. Den årsaken som hyppigst trekkes frem er at den norske 

dugnadskulturen er forholdsvis unik i internasjonal sammenheng, og at den fremstår som 

fremmed for innvandrere som kommer til landet. Det kan også være årsaker knyttet til 

kvelds- og helgejobbing, økonomi, språk og familiære/kulturelle forhold.  

 

Det å stimulere til økt foreldreaktivitet i idrettslagene er en av de sentrale målsettingene i den 

statlige delen av tilskuddet til storbyprosjekter. Her ser det ut til at det fortsatt er en lang vei å 

gå, og at det må tenkes kreativt rundt dette for å lykkes. Forskning viser at innvandrere bidrar 

i betydelig grad i andre typer frivillig aktivitet som velforeninger og politiske og religiøse 

organisasjoner (Meld. St. 26 (2011-2012), s. 33). Man bør se på hvilke positive tiltak man 

kan sette i verk for å stimulere foreldreengasjementet, samtidig som man på en tydelig måte 

forklarer hvordan den norske idrettsmodellen basert på frivillighet fungerer.  

 

7.2. Profil på aktivitetstiltakene  

Vi finner stor variasjon i prosjektene i Kristiansand i forhold til hvilken profil tiltakene har. Det 

vil si om det er lukkede tilbud rettet mot bestemte målgrupper, eller om det er tilbud som er 

åpne for bredere målgrupper. Av de fire klubbene som har mottatt mest i støtte til prosjekter 
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kan vi si at aktivitetene til Vågsbygd SLK og FK Vigør er utelukkende rettet mot innvandrere, 

mens aktivitetene til IK Våg barneidrett og Kristiansand turnforening har bredere målgrupper.  

 

For mange kvinner som har deltatt i svømmekursene til Vågsbygd SLK har det vært et stort 

skritt i det hele tatt å bli med i en slik type aktivitet. Dette kan derfor bli sett på som et første 

skritt i å sosialisere kvinner med en helt annen kulturell og religiøs bakgrunn inn i det norske 

samfunnet. Kvinnene får også en mulighet til å aktivisere seg, og komme seg ut i fra 

hjemmet den tid svømmekursene varer. Svømmekursene er en arena der kvinner fra ulike 

land kan møtes og sosialisere seg, og med norske instruktører må kvinnene også forholde 

seg til norsk språk og væremåte. 

 

IK Våg driver ordinære barneidrettstilbud på Øvre Slettheia og i Voiebyen for pengene fra 

storbyprosjektet. Disse tilbudene er åpne for alle barn, og har deltakere med etnisk norsk 

bakgrunn og innvandrerbakgrunn, gutter og jenter. Dette blir dermed en arena hvor barn kan 

komme sammen uavhengig av etnisk bakgrunn og kjønn og utvikle relasjoner gjennom lek 

og samspill. Også tilbudene til Kristiansands turnforening får støtte til aktiviteter som tiltrekker 

seg brede målgrupper, og hvor tilbudene appellerer til andre målgrupper enn den ordinære 

turnaktiviteten. Tricking er en aktivitet som i hovedsak tiltrekker seg menn, og hvor også flere 

har innvandrerbakgrunn. Dette er en røffere form for gymnastisk idrett, og kan gjerne tiltrekke 

seg gutter og menn som har behov for å få adrenalinkick og utfolde seg friere. Åpen hall-

aktiviteten er et populært tilbud rettet mot barnefamilier, og gir en mulighet for nye til å bli 

interessert i turn. Kristiansand turnforening er en av få klubber i Kristiansand som har lykkes 

med å ha en type åpen hall-tiltak som er åpent for alle på utvalgte lørdager. 

 

FK Vigør får støtte for å leie ut hallen gratis til to ulike innvandrermiljøer, kosovoalbanere og 

somaliere. Dette tiltaket kan, så langt vi kan se, ikke klassifisere som et inkluderingstiltak. 

Tiltaket kan likevel vurderes innenfor målsettingene for tilskuddsordningen på andre måter. 

Det primære argumentet som har blitt brukt for å støtte dette tiltaket er at det er et 

forebyggende tiltak. Ved å ha treninger på de tidspunktene man har, kan man forebygge 

bråk og hærverk i byen, og heller fylle tiden til ungdommene og de voksne med positiv 

aktivitet. Da tiltaket ble startet for om lag 10 år siden merket politiet en nedgang i bråk og 

hærverk, men dette er lenge siden og det er uklart hvordan situasjonen ville vært i dag. Per i 

dag fremstår tiltaket som et kulturelt tilbud hvor kosovoalbanere og somaliere kan få være 

sammen med andre fra sitt eget land. Spørsmålet er om dette fortjener å bli støttet 

økonomisk, eller om disse miljøene bør betale leie på like vilkår som andre brukergrupper.  
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Når vi ser de andre klubbene som har hatt tiltak i perioden 2011-2015, finner vi flere som har 

hatt spesielt tilpassede tiltak rettet mot innvandrere. Disse har gjerne gjennomført tiltakene i 

samarbeid med Mottaksskolen. Dette gjelder både for Kristiansand svømmeallianse 

(vanntilpasning og svømmekurs), Kristiansand sandvolleyballklubb (volleyballaktivitet) og 

Kristiansand fekteklubb (fekting). Klubbene forsøkte på ulike måter å inkludere barna og 

ungdommene med i den ordinære aktiviteten i klubben, men ingen lyktes med det i særlig 

grad. Dette gjorde klubbene gjennom å tilby subsidierte medlemskap, ved at noen ordinære 

medlemmer deltok i aktiviteten sammen med innvandrerne, eller ved at innvandrerne ble 

invitert med på større arrangementer i klubbene. Den viktigste lærdommen klubbene sitter 

igjen med er at for og lykkes må man legge mest mulig til rette ved å avholde aktiviteten i 

skoletiden, eller i tett forbindelse med skoletiden, på eller i nærheten av Mottaksskolen. Hvis 

man skal avholde aktivitet i et annet sted i Kristiansand blir oppmøtet dårligere, og man må i 

så fall legge alle praktiske forhold til rette med skyss og så videre. 

 

7.3. Åpen hall-tilbud 

I Kristiansand har det vært vanskelig å få til åpen hall-tilbud på samme måte som man finner 

i enkelte andre storbyer. Man har klart å gjennomføre åpen hall over kortere tidsrom i Idda 

arena og Havlimyrhallen, men det har ikke etablert seg et fast tilbud. Idrettsetaten har ikke 

ressurser til å drifte slike tilbud, og det har også vært vanskelig å få klubber til å bli med på å 

drifte slike tilbud over tid. Nå har man på trappene et konsept med åpen hall i ishallen på 

Idda i samarbeid med ishockeyklubben som man har tro på skal lykkes.  

 

Oslo og Bergen har lange tradisjoner for å drive åpen hall-tilbud, men med litt ulik profil. I 

Oslo stilles det krav om at tilbudene som får støtte gjennom storbymidlene skal være gratis, 

og at det ikke skal være krav om medlemskap for å delta. Oslo Idrettskrets har en egen 

temaside om inkludering i idrettslag hvor klubbene får instrukser på hvordan de skal søke og 

rapportere på tiltak. Det legges også ut en komplett liste over tiltak som har fått støtte 

gjennom tilskuddet med beskrivelse av klubb, aktivitet, målgruppe og kontaktperson 

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/oslo-idrettskrets/aktivitet/inkludering-i-

idrettslag/.  Det er klart at Oslo skiller seg ut ved at det er mye mer penger i ordningen, og at 

det er mer ressurser i idrettskretsen til å ha egne rådgivere som jobber med inkludering. I 

listen av tilbud som får støtte finner vi flere åpen hall-tilbud i bydelene, de fleste med ungdom 

som målgruppe. Tidspunktet for åpen hall er gjerne lagt på kveldstid i helgene.  

 

I Bergen er det kommunen som drifter åpen hall-tilbudet gjennom egne budsjetter. Åpen hall 

arrangeres i 16 ulike haller i Bergen hver søndag i perioden september-april. Åpningstidene 

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/oslo-idrettskrets/aktivitet/inkludering-i-idrettslag/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/oslo-idrettskrets/aktivitet/inkludering-i-idrettslag/
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er kl. 10-13, og målgruppen er barnefamilier. I seks av hallene har kommunen egne 

aktivitetsledere som er til stede, mens i de øvrige hallene har man kontrakt med lokale 

idrettslag om å drifte tilbudet. Det er krav om at klubbene stiller med to aktivitetsledere, og 

som skal bruke tøy med åpen hall-logo på. For å drifte tilbudet får klubbene støtte med 2500 

kroner per uke. Tilbudet driftes noe billigere i de hallene man stiller med egne kommunale 

aktivitetsledere. Totalt brukes det over 1 million kroner i året på drift av åpen hall-tilbudet i 

Bergen. Man ser på som suksesskriterier at det er varierte aktivitetstilbud, hvor særlig 

hoppemadrasser slår an blant de minste barna. I tillegg er det viktig å sikre kontinuitet i 

tilbudet, slik at befolkningen i nærområdet ikke trenger å lure på om det er et tilbud på den 

aktuelle søndagen eller ikke. Kommunen har forbruksrett på hallene i perioden halv ti-halv to, 

og det er kun større idrettsarrangement som kan gjøre at man avlyser. Idrettsservice i 

Bergen kommune har egne Facebook-sider hvor man driver aktiv informasjon mot publikum. 

 

7.4. Administrering av ordningen og Idrettsrådets rolle  

Idrettsrådet forvalter både det statlige og kommunale tilskuddet, og samler dette til en felles 

ordning som klubber kan søke på. Per i dag synes storbyprosjektet å ha noen 

forbedringspunkter når det kommer til hvordan ordningen administreres. Kommunen har i 

liten grad innflytelse i hvordan pengene fordeles. Tidligere har det vært en person i 

Idrettsetaten som har vært med i vurderingen av tiltakene, men dette opphørte for om lag to 

år siden. Dette har gjort at forvaltningen av tilskuddet har beveget seg lenger unna 

kommunen. Det er ingen tvil om at Idrettsrådet er den riktige instansen til å forvalte 

tilskuddsordningen også i fremtiden, gjennom den fagkunnskap som Idrettsrådet besitter og 

nærheten til det som skjer i idrettsklubbene. Likevel bør det arbeides for at det kommer på 

plass en kontaktperson i kommunen som kan være en sparringspartner for Idrettsrådet, og 

sørge for at kommunen får informasjon og innflytelsesmuligheter i forhold til forvaltningen av 

ordningen. Dette er også noe Idrettsrådet har etterspurt i den perioden det har manglet.  

 

I noen av de andre byene som får overføringer til inkluderingsarbeid har man opprettet en 

egen konsulentstilling som arbeider med inkluderingsprosjekter. Dette har man for eksempel 

gjort i Drammen og Tromsø. De fleste idrettsråd i de andre byene som mottar støtte har man 

ansatt idrettskonsulenter eller administrative ressurser som avlaster daglig leder. 

Kristiansand var den eneste byen med én ansatt i Idrettsrådet av de byene som fikk støtte 

gjennom den statlige tilskuddsordningen «Inkludering i idrettslag» i 2015. 

 

Et annet funn er at det stor variasjon i søknadskvalitet og kvalitet på rapporteringen. Noen 

klubber gir svært detaljerte og utførlige beskrivelser av sine prosjekter, mens andre skriver 
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kun noen få linjer. Det er tydelig at kompetansen på å skrive søknader og rapporter varierer 

mye mellom de ulike klubbene. Klubbene bør bevisstgjøres på viktigheten av å skrive gode 

og poengterte søknader, og angi en søknadssum som er rimelig realistisk. Samtidig må det 

gis klare forventinger fra Idrettsrådet på hva som bør ligge i en god søknad, og hvordan 

klubbene skal rapportere på aktivitetene og prosjektene. Gode søknads- og 

rapporteringsrutiner behøver ikke bety mer arbeid for klubbene, så lenge de har klart for seg 

hva som kreves for at søknader og rapporter skal være tilfredsstillende. Fordelen med noe 

bedre kvalitet på søknader og rapporter er at ordningen blir mer transparent og at det blir 

lettere å få innsyn i hva som foregår i klubbene.  

 

Inkludering av inaktive barn og unge, barn og unge med problematferd, innvandrergrupper 

og barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne i idretten er et viktig 

samfunnsanliggende. For å få til gode tiltak som har effekt, kreves det at idrettsklubbene blir 

bevisstgjort og får kompetanse på inkludering. Her kan det være et forbedringspotensial i å 

invitere klubbene mer med på kompetansehevende tiltak. Dette bør være et 

satsningsområde for Idrettsrådet fremover, ikke minst sett i lys av at inkludering og innsats 

mot barnefattigdom kommer stadig mer i fokus i den politiske debatten.  
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Totale utbetalinger til klubber, 2011-2015* 
 

 

*Det har kun blitt utbetalt midler innenfor potten aktivitetsstøtte og prosjekter i 2015, så det er kun disse tallene som er med fra 2015. 
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Vedlegg 2: Klubber som har fått utbetalt støtte, fordelt etter år og kategori 
 

 

2011 2012 2013 2014 2015 Forklaring

FK Vigør Aktiviteter og prosjekter

Lav betalingsevne Aktiviteter og prosjekter

Hjelpetrener Lav betalingsevne

Vågsbygd svømmeklubb Aktiviteter og prosjekter Hjelpelærer

Lav betalingsevne Søknader des. 2015

Hjelpetrener

IK Våg barneidrett Aktiviteter og prosjekter

Lav betalingsevne

Hjelpetrener

Kristiansand turnforening Aktiviteter og prosjekter

Lav betalingsevne

Hjelpetrener

Vågsbygd turn Aktiviteter og prosjekter

Lav betalingsevne

Hjelpetrener

NMK Kristiansand Aktiviteter og prosjekter

Lav betalingsevne

Hjelpetrener

Kristiansand Pirates Aktiviteter og prosjekter

Lav betalingsevne

Hjelpetrener

Kristiansand fekteklubb Aktiviteter og prosjekter

Lav betalingsevne

Hjelpetrener

Gladiators Aktiviteter og prosjekter

Lav betalingsevne

Hjelpetrener

Kristiansand sandvolleyball Aktiviteter og prosjekter

Lav betalingsevne

Hjelpetrener

Kristiansand svømmeallianse Aktiviteter og prosjekter

Lav betalingsevne

Hjelpetrener

Bjaavann golfklubb Aktiviteter og prosjekter

Lav betalingsevne

Hjelpetrener

Torridal IL Aktiviteter og prosjekter

Lav betalingsevne

Hjelpetrener

Randesund IL Aktiviteter og prosjekter

Lav betalingsevne

Hjelpetrener

IK Start Aktiviteter og prosjekter

Lav betalingsevne

Hjelpetrener

Våg håndball Lav betalingsevne

Hjelpetrener

Våg fotball Lav betalingsevne

Just Lav betalingsevne

Gimletroll Lav betalingsevne

KIF håndball Lav betalingsevne

KIF friidrett Lav betalingsevne

FK Donn Lav betalingsevne

Kristiansand danseklubb Lav betalingsevne

Hjelpetrener

Flekkerøy brettseilerklubb Lav betalingsevne

Christiansands klatreklubb Lav betalingsevne

Hjelpetrener


