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Vedrørende klage på avslag på søknad om tilskudd til anlegg for idrett
og fysisk aktivitet 2018 - Rindal IL
1.

Innledning

Kulturdepartementet viser til klage fra Rindal IL, skiavdelingen (klager) datert 19. juli 2018 på
Møre og Romsdal fylkeskommunes vedtak om avslag på søknad om tilskudd til
anleggsnummer 54429, Rulleskitrase med asfaltdekke.Kommunen ga avslag på søknad om
tilskudd i brev av 28. juni 2018. Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Kultur- og
folkehelseutvalget vedtok i møte den 5.september 2018 å opprettholde sitt avslag.
Klagesaken ble oversendt Kulturdepartementet som rette klageinstans per e-post den
11.september 2018.
Klagen er rettidig fremsatt og tas under behandling av Kulturdepartementet som rette
klageinstans.
2.

Fylkeskommunens vurdering

Fylkeskommunen har funnet ikke å kunne innvilge søknaden om tilskudd. Fra
fylkeskommunens saksframlegg hitsettes:

Fylkeskommunen handsamar spelemiddelsøknadane etter Kulturdepartementet sin
rettleier «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet- 2017, V032B». Søknad for anleggsnr. 54429 gjeld rulleskitrase med asfaltdekke. Avslaget til
søknaden er grunngjeve med at «Det må fremgå i vedlegg kor lang traseen skal vere.
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Etter bestemmelsene om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er minimum lengde
2 km».
Søknaden er ein fornya søknad. Fornya søknader vurderast og prioriterast på linje med
nye søknader etter gjeldande føresegner, jf. punkt 2.2.9. Etter føresegnene V-032B, skal
lengda for løypetraseen for heilårsbruk med asfaltdekke vere på 2 km for å få tilskot.
Den aktuelle traseen for søknaden er på ca. 700 meter.
3.

Klagers anførsler

Klager har i korthet anført at kravet om minimum 2 km lengde for at anlegget skal kvalifisere
for tilskudd ikke har vært gjeldende for tidligere søknader. Klagers tidligere søknader har
etter det opplyste blitt avslått med begrunnelsen "Manglende midler. Søknaden er formelt i
orden og kan fornyes neste år". Klager anfører at søknader om tilskudd til prosjekter som har
vært fremmet flere ganger, som gjennomgått forhåndsgodkjenning og hvor det er gitt melding
om at søknaden formelt er i orden ikke kan avslås med henvisning til endringer i
bestemmelsene etter at søknaden første gang ble sendt inn.
4.

Departementets vurdering

Søknad om tilskudd behandles etter Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk
aktivitet. Bestemmelsene oppdateres årlig. I bestemmelsene gjeldende for tildelinger i 2017
var det ikke inntatt begensninger med hensyn til lengde på løypetraseer med asfaltdekke.
Kriteriene for tilskudd til løypetraseer med asfaltdekke ble endret i bestemmelsene for
tildelinger i 2018. Det ble inntatt bestemmelse om minstelengde på 2 km, samtidig som det
ble innført spesifikke tilskuddssatser for ulike elementene i anlegget.
Departementet viser til fylkeskommunens begrunnelse gjengitt under punkt 2 over som fra
departementets side i det vesentlige tiltres. Bestemmelsene punkt 2.2.9 gir åpning for såkalt
fornyet eller gjentatt søknad. At fylkeskommunen gir avslag, men opplysninger om at
søknaden formelt er i orden det er adgang til å fremme søknaden på nytt, medfører ikke et
forhåndstilsagn på tildeling av omsøkt tilskudd etter gjeldende besemmelser på første
søknadstidspunkt.
Fra punkt. 2.2.9 siste ledd hitsettes:
Fornyet søknad vurderes og prioriteres på linje med nye søknader etter de til enhver
tid gjeldende bestemmelser.
Som det fremgår av bestemmelsen vurderer søknader etter de til enhver tid gjeldende
bestemmelser. Det fremgår likeså av bestemmelsens tredje ledd at søker ved fornyet søknad
må gjennomgå søknaden med tanke på endring av nødvendig informasjon, eksempelvis på
grunn av endrede bestemmelser. Søker har med bakgrunn i bestemmelsene en oppfordring
til å holde seg oppdatert om disse, eksempelvis med tanke på endrede forhold som vil kunne
ha betydning ved fornyet søknad.

Side 2

Departemenet har vurdert alle sakens sider og kan ikke se at det er gjort feil ved
saksbehandling eller regelanvendelse fra fylkeskommunens side.
Departementet finner etter dette ikke grunnlag for å endre fylkeskommunens avslag og
klager gis ikke medhold i klagen.

Med hilsen

Ole Fredriksen (e.f.)
avdelingsdirektør
Andreas Søreng Høiby
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Side 3

Adresseliste
Møre og Romsdal
fylkeskommune
Rindal kommune

Side 4

Postboks 2500,
Fylkeshuset
Rindalsvegen 17

6404

MOLDE

6657

RINDAL

