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Om saksbehandling spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk
aktivitet
Bakgrunn
Møre og Romsdal fylkeskommune behandlar kvart år søknader om spelemidlar til
anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Fylkesrådmannen vil her gjere greie for korleis
saksbehandlinga går føre seg.
Søknadsfristen til fylkeskommunen er 15. januar kvart år. Kommunane set eigne
søknadsfristar, ofte i oktober og november. Alle søknadene skal kontrollerast i den
enkelte kommune før dei blir sendt vidare til fylkeskommunen. Kommunane kan
velja å godkjenne eller ikkje godkjenne søknader, men dei må uansett sende alle
søknadene vidare til fylkeskommunen innan 15. januar.
Det er Kulturdepartementet (KUD) sin rettleiar «Bestemmelser om tilskudd til
anlegg for idrett og fysisk aktivitet» (V-0732 B) som ligg til grunn for
saksbehandlinga. Føresegnene blir revidert kvart år og er for 2019 på 114 sider.
Dei seier mellom anna noko om kven som kan søke om spelemidlar, kva det kan
søkast midlar til, kva søknaden skal innehalde av dokumentasjon og vedlegg, kor
mykje det kan søkast om, aktuell lovgiving det skal takast omsyn til, kva som er
kommunen sitt ansvar og kva som er fylkeskommunen sitt ansvar i
saksbehandlinga. Om det siste står mellom anna følgande:
«Fylkeskommunene skal ved saksbehandling påse at søknadene er fullstendige
og at nødvendige vedlegg foreligger (...). Fylkeskommunen skal vurdere
kostnadsoverslag og finansieringsplan for anlegget. (...) Dersom nødvendige
vedlegg ikke foreligger, eller om kostnadsoverslag, finansieringsplan eller
driftsbudsjett ikke er tilfredsstillende, er søknaden ikke i formell orden, og
fylkeskommunen skal avslå søknaden.»
Søknadsskjemaet består av fem obligatoriske delar som må fyllast ut:
1) Prosjektinformasjon
2) Kontakt- og regnskapsinformasjon
3) Kostnadar
4) Søknadsbeløp og finansieringsplan
5) Vedlegg (jf. «nødvendige vedlegg» nemnt ovanfor)
Vedlegga skal dokumentere dei oppgitte kostnadane og finansieringa (mellom anna
verdien på eventuell dugnad), planen for drifta av anlegget, og retten til bruk av
grunnen der anlegget ligg.

Den idrettsfunksjonelt førehandsgodkjente planen skal også ligge ved søknaden.
Dette dokumentet skal innehalde planar/teikningar og behovsoppgåve for anlegget.
Den idrettsfunksjonelle førehandsgodkjenninga skal sikre at anlegget har
behovsriktige og gode idrettsfunksjonelle løysingar. Godkjenninga må vere på plass
før arbeidet med anlegget startar, viss ikkje kan ikkje søknaden godkjennast.
KUD har gitt kommunane fullmakt til å førehandsgodkjenne planar for dei fleste
typar anlegg (unntak er symjeanlegg, kunstisanlegg og nasjonalanlegg).
Kommunane kan sende søknader om idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning til
KUD dersom dei sjølve ikkje har nok kompetanse til å behandle søknadane.
Fylkeskommunen kan ikkje gje idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning, men kan
hjelpe kommunane med dette.
Etter 15. januar går administrasjonen gjennom alle søknadene og set status på
kvar søknad til «formelt i orden» eller «ikkje formelt i orden». Kommunane kan da
gå inn i fagsystemet for saksbehandling og sjekke statusen fortløpande etter som
søknadene blir behandla. Det blir i tillegg sendt ei skriftleg tilbakemelding knytt til
kvar enkelt søknad per e-post til kommunane. Her blir det gitt kommentarar om
kva som manglar i søknadene som ikkje er formelt i orden, medan dei godkjente
søknadene får kommentaren «ok». Denne tilbakemeldinga får kommunane i starten
av februar og dei har da ansvar for å informere søkarane i sin kommune. Eventuelle
manglar ved søknadene må rettast opp så snart som mogleg, men seinast innan
ein månad. Det betyr i starten av mars. I denne tida er det dialog mellom
administrasjonen i fylkeskommunen og kommunar og søkarar. Målet er å sikre at
flest mogleg søknader blir formelt i orden. Når manglar skal rettast opp så gjer
kommunane dette i fagsystemet for saksbehandling og sender søknadene inn på
nytt.
Fylkeskommunen deltek i eit møte med Anleggsrådet i Møre og Romsdal (underlagt
Møre og Romsdal idrettskrets) i starten av februar. Her får anleggsrådet
informasjon om årets søknader; tal søknader, søknadssum, type anlegg, kva type
manglar søknadene eventuelt har, og eventuell annan informasjon dei ønskjer.
Anleggsrådet består av representantar frå ulike særidrettar og Det Frivillige
Skyttervesen. Representantar for friluftsorganisasjonar er også invitert til å sitte
der.
Fylkeskommunen må sende søknadene vidare til Kulturdepartementet innan
15. mars. I same periode vedtek kultur- og folkehelseutvalet (KF) dei generelle
prioriteringane for spelemidlane. Det blir også gjennomført eit nytt møte med
anleggsrådet for å få deira innspel til prioritering. I etterkant av dette møtet sender
aktørane som sitt i anleggsrådet inn ei prioritert rekkefølge av anlegga som
tilhøyrer deira idrett/aktivitet. Kommunane si prioritering og Kulturdepartementet
sine føringar for tildeling kjem i tillegg til dette. Deretter startar fylkeskommunen
arbeidet med å prioritere søknadene. Forslag til fordeling av spelemidlane blir lagt
fram for KF i juni månad. Etter vedtak i KF blir det sendt ut svarbrev til alle
søkarar. Søkarane har deretter tre vekers klagefrist. Klager blir i første omgang
behandla av fylkeskommunen (fylkesrådmannen legg fram sak for KF), men det er
Kulturdepartementet som tar endeleg avgjerd i klagesaker.
Vurdering
Det er ei utfordrande oppgåve å saksbehandle og fordele spelemidlar til anlegg for
idrett og fysisk aktivitet på ein god måte. Det er fleire grunnar til dette. Rettleiaren
for ordninga, «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» gir
god og nødvendig informasjon til søkarane. Samtidig er rettleiaren ganske
omfattande, spesielt for nye søkarar. Både kommunane og fylkeskommunen har ein

viktig rolle i å gi god informasjon til dei som ønskjer å søke om spelemidlar. Dette
vil også vere til hjelp når saksbehandlinga startar; det går mykje fortare å behandle
ein godt gjennomarbeida og ryddig søknad. Kommunane skal som nemnt sende alle
søknader vidare uansett, men det er til god hjelp for fylkeskommunen om dei kjem
med kommentarar der dei ser manglar.
Perioden etter at fylkeskommunen gir tilbakemelding til kommunane og søkarane,
det vil seie i februar og starten av mars, er viktig for å få godkjent flest mogleg
søknader. Dette føreset at alle dei involverte partane deltek i dialogen. I praksis
betyr dette at fylkeskommunen i første omgang må vere tydeleg på kva søkar må
forbetre for at søknaden skal bli godkjent. Deretter må søkar vere klar for å gjere
desse forbetringane og søke hjelp viss noko er uklart. Kommunane kan saman med
fylkeskommunen hjelpa søkarane her. Ein mangelfull dialog i denne fasen kan føre
til at søknader ikkje blir godkjent, sjølv om det er berre små og enkle forbetringar
som må til.
I fylkeskommunens saksbehandling er dei idrettsfunksjonelt førehandsgodkjente
planane viktige. Det er først og fremst desse planane som gir informasjon om kva
anlegget skal vere; kva det inneheld/skal innehalde, kva løysingar som er valt, kva
mål anlegget har, og ikkje minst ei vurdering av kva behov det er for anlegget.
Anleggsrådet spelar ein potensielt viktig rolle i prioriteringa av søknadene. Dei har
til saman god oversikt over kva som rører seg av aktivitet rundt om i fylket og kor
behova er størst. Det som har vore ei utfordring med deira innspel til prioritering er
at den ikkje har vore samla. Dei har gitt innspel knytt til dei enkelte idrettane som
sitt i rådet. For fylkeskommunen hadde det vore betre med ei samla
prioriteringsliste for alle søknadene. Vi har utfordra anleggsrådet på å kome med ei
slik liste neste år.
Når det gjeld informasjon om spelemidelordninga til søkarar og potensielle søkarar
blei det for nokre år tilbake gjennomført møterundar rundt om i fylket. Da reiste
fylkeskommunen saman med Møre og Romsdal idrettskrets ut og informerte om
ordninga, både til kommunar og idrettslag/andre aktuelle søkarar. Erfaringa var at
dette vart godt mottatt av dei som møtte opp, men at det i stor grad var dei same
som møtte opp kvar gong. Fylkeskommunen har vore i dialog med idrettskretsen
om å starte opp med noko liknande igjen i 2019, men da i ei litt anna form. Ei slik
oppsøkande verksemd kan potensielt verke positivt på tal søknader, og samtidig
ufarleggjere innhaldet i, og omfanget av, føresegnene for spelemidelordninga.
Forslag til vedtak:
Kultur- og folkehelseutvalet tek orienteringa om saksbehandling spelemidlar til
anlegg for idrett og fysisk aktivitet til etterretning.
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