
   
 

Møre og Romsdal idrettskrets 
Idrettsvegen 2 
6413 Molde 
MRIK@idrettsforbundet.no 
419 00 996 

Møre og Romsdal Friidrettskrets: Erik Vullum 
Møre og Romsdal Skikrets: Ivar Øyen 
Møre og Romsdal Skytterkrets: Helge Kristiansen 

Nordmøre og Romsdal Fotballkrets: Evy Austad 
Norges Håndballforbund Region Nord: Joar Kirkeslett 

Mørekretsen DFS: Ola Krogstad 
Møre og Romsdal idrettskrets: Harald Vebenstad   

Møre og Romsdal fylkeskommune: Hans Roger Tømmervold og Therese Hvattum
  
Kopi: Bente Krakeli, Stig Aambø og Sunnmøre fotballkrets 

 

 
Idrettskretsens Anleggsråd, referat møte nr 1 - 2019 

 
Møtested: Idrettssenteret Molde 

Møtetid: Tirsdag 12.02.19 klokka 19:00 – 20:30  
 
Tilstede: Bente Grudt, Bente Krakeli, Helge Kristiansen, Evy Austad, Ivar Øyen, 

Ola Krogstad, Harald Vebenstad, Therese Hvattum, Hans Roger Tømmervold og 
Siri Ask Fredriksen 

 

 
Sakliste: 

 
1. Gjennomgang av årets søknader: Ettersendt oversikt ble gått 

gjennom.   
 

Søknadssummen har økt med ca 30 millioner fra i fjor, men antall 
søknader har gått ned med ca 30. Økt søknadssum medfører mere 

penger til fordeling. Fordelingsnøkkelen er 50 % godkjent 
søknadssum, 25 % innbyggertall og 25 % anleggsdekning (16 

vanligste anleggstypene).  
 

Fylkeskommunen sender over sin liste til kulturdepartementet 15. 
mars. De får beskjed i slutten av april/begynnelsen av mai hvor mye 

spillemidler man får til fordeling i fylkene. Fordelingen vedtas i 

Kultur- og folkehelseutvalet 12. juni. Idretten sine prioriteringer er 
her viktig sammen med kommunene sin prioritering. 

Fylkeskommunen ønsker at anleggsrådet sin prioritering skal være 
samla, og ikke idrett for idrett.  

 
Gjennomsnittlig ventetid for å få spillemidler i Møre og Romsdal er 

nesten 3 år. Gjentatte søknader kan fordeles på 2 – 4 år.  
 

Dato: 12.02.19 



   
 

Møre og Romsdal idrettskrets 
Idrettsvegen 2 
6413 Molde 
MRIK@idrettsforbundet.no 
419 00 996 

Det er flere søknader som står på vent som har så stor søknadssum 

at den vil fordeles over flere år. Her må det prioriteres slik at 
gjentatte-summen holdes nede.  

 
Ca halvparten av søknadene er ikke i orden pr 12.02.19. Det er 

ingen spesielle feil som går igjen, men kostnadsoverslag og 
dokumentasjon av kostnader ser ut til å være utfordrende. Det 

mangler og ofte dokumentasjon knyttet opp mot drift av anlegget 
og rett til bruk av grunn. De kommunene som ikke har mange 

søknader og personer som ikke jobber så mye med dette området, 

sliter med å få godkjente søknader sammenlignet med de som har 
fagpersoner som bare jobber med dette.   

 
2. Hvordan kan vi forbedre/forsterke anleggsarbeidet i Møre og 

Romsdal, og hvordan ønsker vi at det skal gjøres i fremtiden? 
 

- Møte med de som spør, både fra frivilligheten og det offentlige 
- Friidrett skal ha en runde og besøke de anlegg som har fått 

spillemidler 
- Anleggskonferanse for frivilligheten og det offentlige? 

- Må styrke kommunen og idrettsrådet på dette området. 
Kommunen på kompetanse og idrettsrådet på politikk.  

- Særkretsene må mere på banen innenfor anleggsområdet. 
- Politikken er viktig i forhold til hva som skal prioriteres. Anlegg 

som skal bygges skal det være et behov for. Noen anlegg kan 

man ikke bygge over alt.  
- Fylkeskommunen har satt i gang et arbeid for å sjekke 

aktivitetsprofil og anleggssituasjonen for å finne ut hvilke anlegg 
det er behov for. Møreforskning står bak dette arbeidet. Det 

legges frem en politisk sak som skal kunne brukes som 
grunnlagsmateriale for fordeling av spillemidlene.  

- DFS hadde ledersamling; her var anleggsstruktur et av 
hovedtemaene, da dette skal være satsing i en fireårsperiode.  

 
Neste møte: 26.03.19, 18:00 – 20:00. Her må særidrettene ha sine 

prioriteringslister klare.  
 

Med hilsen 
 

 

  Bente Grudt /s/            Siri Ask Fredriksen /s/ 
  Leder i Anleggsrådet            sekretær i Anleggsrådet 

 


