Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

18/4003-6

8. januar 2019

Therese Thue Hvattum, Møre og Romsdal fk.

Vedrørende klage på vedtak om avslag på søknad om tilskudd i form av
spillemidler til anlegg i Naustvågen ved Hellandshamn i Haram kommune
Kulturdepartementet viser til brev oversendt hit per e-post 3. juli 2018 fra Møre og Romsdal
fylkeskommune, med klage av 2. juli 2018 fra Hellandshamn Grendalag.
Grendelaget klager på fylkeskommunens avslag av 28. juni 2018 på grendelagets søknad
om spillemidler til etablering av anlegg for fleraktivitet i Friområde Naustvågen (ref. søknadsnr. 127016) for tildeling i 2018.
Videre vises til departementets brev sendt per e-post 11. juli 2018 til fylkeskommunen med
begjæring om ytterligere saksopplysninger, som fylkeskommunen oversendte per e-post 29.
oktober 2018 med vedlegg.
Departementet har tatt klagen, som i sin tid ble rettidig fremsatt av grenadalaget som klager,
til behandling.
Departementet har i anledning av saken avholdt telefonsamtaler med leder av grendelaget,
Jonny Helleland, og Haram kommunes leder for rådmannens stab, Per Langnes, samt
fylkeskommunens saksbehandler, Therese Thue Hvattum (rådgiver folkehelse og fysisk
aktivitet), som har etterfulgt tidligere fylkeskommunal saksbehandler.
Departementet legger til grunn at klager har søkt to ganger om spillemidler til bygging av
angjeldende nærmiljøanlegg, første gang i 2017 og andre gang i 2018. I 2017 opplyste
fylkeskommunen i sitt avslagsbrev av 14. juni følgende: "Grunnen til avslaget er: Manglende
midler. Søknaden er i formell orden og kan fornyes neste år" (2018). I sitt avslagsbrev av 28.
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juni 2018 om den fornyede søknaden i 2018 svarte fylkeskommunen som følger: "Grunnen til
avslaget er: Det må skilles mellom tilskotsberettiga kostnader og ikkje tilskotsberettiga
kostnader. Gapahuk er etter bestemmelsene for idrett og fysisk aktivitet 2018 ikkje
tilskottberettiga".
På denne bakgrunn har departementet gjennomgått søknadene slik disse fremkommer i
Anleggsregisteret/søknadsregisteret, og merket seg følgende:


Om 2017-søknaden
o Både kommunen og fylkeskommunen fant søknaden ikke å være i orden og
viste først og fremst til at kostnadsoverslag, men også dugnadsoversikt,
manglet. Til tross for dette skrev fylkeskommunen i sitt brev av 14. juni 2017
søknaden var formelt i orden og kunne fornyes i 2018.
o



Departementet legger til grunn at det her er gjort en feil fra fylkeskommunens
side ved at det i brevet er uttrykt at søknaden var i orden.

Om 2018-søknaden
o Departementet legger så til grunn at fylkeskommunens brev ble tatt til følge av
klager i 2018, og at søknaden ble fornyet slik den lød i 2017.
o

Etter dette har både kommunen og fylkeskommunen igjen funnet søknaden
ikke å være i orden, også denne gang med samme begrunnelse.

o

I fylkeskommunens avslag (i brev av 28. juni 2018) er det igjen vist til
manglende kostnadsoverslag, herunder manglende detaljering av kostnadspostene for elementer som er tilskuddsberettigede og ikke-tilskuddsberettigede.

Om både 2017-søknaden og den fornyede 2018-søknaden gjelder at de begge mangler
detaljert kostnadsoverslag med samlet kostnad for anlegget og med fordeling på tilskuddsberettigede og ikke-tilskuddsberettigede kostnader. Heller ikke dugnadsoversikt følger som
vedlegg til søknadene. Krav til at 2017-søknaden skulle ha detaljert kostnadsoverslag og
dugnadsoversikt fulgte av dagjeldende Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og
fysisk aktivitet – 2016, pkt. 2.2.8 (om obligatoriske vedlegg og krav til de enkelte vedlegg),
vedlegg 2 (om detaljert kostnadsoverslag). Når det gjelder 2018-søknaden, følger kravet til
kostnadsoverslag og dugnadsoversikt av Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og
fysisk aktivitet – 2017, pkt. 2.2.8 (om søknadsutforming og krav til de enkelte vedlegg), andre
ledd, underpkt. 3 (om kostnader/kostnadsoverslag) og underpkt. 5 (bokstav b om
dokumentasjon av verdi på eventuell dugnad).
Departementet fastslår således – i likhet med kommunen som fylkeskommunen – at kravene
for godkjenning av søknadene ikke er oppfylt, altså er søknadene ikke i orden.

Side 2

Departementet registrerer etter dette at det ble begått en feil av fylkeskommunen i 2017 ved
at begrunnelsen for avslaget på 2017-søknaden (om manglende spillemidler) ble tilføyet, at
"søknaden er i formell orden og kan fornyes neste år" (i 2018). Søknaden var ikke i formell
orden på grunn av manglene påpekt over. Det er departementets oppfatning at feilen
imidlertid ikke gir grunnlag for å hevde – i form av klagen på avslaget i 2018 – rett til tildeling
av de omsøkte spillemidler etter 2018-søknaden, ettersom kravet til kostnadsoverslag og
dugnadsoversikt uansett ikke er oppfylt.
På denne bakgrunn avslår departementet med dette klagen.
På grunn av den forannevnte feilen fra 2017 og konsekvensen som feilen fikk for klagers
fornyede søknad i 2018, ber departementet fylkeskommunen medvirke til – i samarbeid med
først og fremst klager, men også kommunen – om utferdigelse innen 15. januar 2019 av en
ytterligere fornyet søknad for tildeling i 2019 – i samsvar med krav til kostnads- og dugnadsoversikt, som følger av någjeldende Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk
aktivitet – 2018, pkt. 2.2.8, andre ledd, underpunktene 3 og 5.

Med hilsen

Ole Fredriksen (e.f.)
avdelingsdirektør
Åsmund Berge
fagdirektør
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