
   
 

Møre og Romsdal idrettskrets 
Idrettsvegen 2 
6413 Molde 
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Møre og Romsdal Friidrettskrets v/Erik Vullum 

Møre og Romsdal Skikrets v/Ivar Øyen 

Møre og Romsdal Skytterkrets v/Helge Kristiansen 

Nordmøre og Romsdal Fotballkrets v/Evy Austad 

Mørekretsen DFS v/Ola Krogstad 

Møre og Romsdal idrettskrets v/Mikal Skodjereite   

Møre og Romsdal fylkeskommune v/Therese Hvattum og Hans Roger Tømmervold 

 

Kopi til  

Sunnmøre Fotballkrets v/Bjørn Oskar Haukeberg 

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal v/Ola Fremo 

 
Idrettskretsens Anleggsråd, referat fra møte nr 2 2018 
 
Tilstede på møtet var: 

Møre og Romsdal friidrettskrets: Bente Krakeli  

Møre og Romsdal skikrets: Ivar Øyen  

Møre og Romsdal skytterkrets: Helge Kristiansen  

Nordmøre og Romsdal fotballkrets: Are Lervik  

Mørekretsen DFS: Ola Krogstad  

Møre og Romsdal fylkeskommune: Hans Roger Tømmervold, Therese Hvattum og Gaute 

Hole Vik (student utplassert fra NIH) 

Møre og Romsdal idrettskrets: Mikal Skodjereite, Bente Grudt og Siri Ask Fredriksen 

(sekretær) 

 

Sakliste: 

 

1. Prioritering av spillemiddelsøknader  

Ordinære anlegg:     Nærmiljøanlegg:   

Idrett/anleggstype Søknadsbeløp  Anleggskategori søknadssum 

Kart 101000  Fotball 1346000 

Tennis 215000  Friidrett 424000 

Golf 354185  Friluftsliv 3503000 

Skateanlegg 436000  Klatreanlegg 1797000 

Håndball 467000  Mindre aktivitetsområder 7735740 

Luftsport 700000  Mindre ballanlegg 7481774 

Rytter 818400  Skateanlegg 522000 

Skyting 2594000  Ski 44000 

Fleraktivtetssal 3100000  Sykkel 136000 

Friidrett 3100000  Totalt 22989514 

Klatring 6112000  

Isbane 7000000  

Ski 11041000  

Friluftsliv 13072375  

Idrettshus 18833000  

Fotball 45365000  

Svømmeanlegg 59053000  

Idrettshall 104727000  

Totalt 277088960  

Dato: 21.03.18 
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Kort oppsummering av informasjon fra fylkeskommunen: 

Tabellene over viser at det er godkjente søknader for til sammen 300 078 476 kroner, 

noe som er en økning på ca 10 millioner fra 2017.  

Totalt 234 godkjente søknader – 54 ikkje godkjente søknader (10 søknader ligger fortsatt 

hos kommunen og 5 har trukket søknaden sin) 

• Gjenganger feil er rett til bruk av grunn og dugnadsoversikt (mangler pris fra 

entreprenør el. lign) 

9 søknader på totalt 22 millioner er gjentatte søknader 

Lister med prioriteringer fra særidrettene sendes inn fra idrettskretsen til 

fylkeskommunen, frist for innsending til idrettskretsen er 5. mai.  

 

Følgende kom frem under diskusjon av årets spillemiddelsøknader: 

Anleggsrådet sine prioriteringer og synspunkter skal sendes til kommunene 

 

Anleggsrådet ønsker at følgende skal prioriteres ved tildeling av spillemidler for 

søknadsperiode 2018: 

• Det bør være rasjonelt i forhold til fordeling av anlegg. Anleggene må ligge der 

det er gode vilkår for å drive aktiviteten. Disse anleggene må prioriteres opp i 

fordelingen. 

• Anleggsrådet mener at aktivitetsflater skal prioriteres, spesielt de som ligger i 

tilknytning til skoler. 

• Ved tildeling av spillemidler bør anleggsdekning ses opp mot aktivitet og behov.  

• Anleggsrådet ber om at summen av gjentatte søknader holdes så lav som mulig 

for søknadsperiode 2018.  

• For årets spillemiddeltildeling mener anleggsrådet at de kategoriene som har 

mange søknader og i stor grad er med på å påvirke summen spillemidler til Møre 

og Romsdal skal prioriteres høyere enn de som har få søknader (prosentvis).  

• Andre større idrettsanlegg, som inneholder en folkehelsedel, og som i dag utløser 

store tilskudd fra spillemidlene, må kunne finansieres over andre budsjetter. 

Eksempel på dette kan være badeland/folkebad, der et minimumskrav må være 

at det som ikke er selve idrettsdelen skal finansieres for eksempel over 

helsebudsjettet.  

• Det bør ikke tildeles spillemidler til flere anlegg som er berettiga spillemidler på 

over 10 millioner i samme periode. Nye kostnadskrevende anlegg må vente til 

prioritert anlegg har fått utbetalt alle midlene. Dette for å holde summen av 

gjentatte søknader nede og for å kunne fordele midler til flere 

anlegg/anleggsenheter pr søknadsår.  

 

 

2. Plan for informasjon og opplæring av lag og organisasjoner om temaet spillemidler 

til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 

 

• Det bør være rasjonelt i forhold til fordeling av anlegg. Anleggene må ligge der 

det er gode vilkår for å drive aktiviteten. Disse anleggene må prioriteres opp i 

fordelingen. – hvordan få denne informasjonen ut til kommunene og til søkerne? 

• Konferanse – fagsamling i juni (Ulsteinvik) 20. – 21. juni – anleggsrådet anmoder 

kommunene om at de deltar på dette. Her ønsker anleggsrådet at kommunen skal 

bli utfordret på hva de ønsker for å få kompetanseheving innen dette feltet og 

hvordan vi sammen skal nå de frivillige organisasjonene som søker spillemidler til 

anlegg 

• Vi må koble det frivillige og det offentlige - behov og oppdatert anleggsregister 
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• Anleggsrådet ønsker at det utarbeides en anleggsplan for fylket som også legges 

til grunn for tildeling av spillemidlene og gjennom dette får en bedre forankra 

idretts- og anleggspolitikk 

• Det er ingen snarvei – man må til hver kommune – hvordan få kommunene til å 

samarbeide? 

• Kunnskap i idrettslagene gjennom møter med de som skal søke spillemidler 

• Eksempelanlegg 

• Sammensatt for kommunen om hva som er utfordringa – det at fylkeskommunen 

gir tilbakemelding kan være en hvilepute, og gjør at det blir mye arbeid i den 

korte perioden frem mot 1. mars.  

• Det ligger i dag ute et anleggsregister på siden https://www.anleggsregisteret.no/ 

Dette registeret blir årlig oppdatert av kommunen og Gaute Hole Vik har i sin 

praksisperiode i fylkeskommunen oppdatert registeret. Det ligger fortsatt en del 

feil der, og disse må oppdateres. Her kan også særkretser/særidretter være en 

ressurs for kommunene i forhold til status på anleggene. 

 

 

Med hilsen 

 

 
 
 

  Bente Grudt/s/                   Siri Ask Fredriksen /s/ 

  Leder i Anleggsrådet             sekretær i Anleggsrådet 

https://www.anleggsregisteret.no/

