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Idrettskretsens Anleggsråd, referat fra møte nr 1 – 2017 

 

Møtested: Idrettssenteret Molde 
Møtetid: Tirsdag 14.02.17 
 
Tilstede på møtet var:  
Møre og Romsdal Friidrettskrets v/Erik Vullum 
Møre og Romsdal Skytterkrets v/Helge Kristiansen 
Nordmøre og Romsdal Fotballkrets v/Are Lervik 
Mørekretsen DFS v/Ola Krogstad  
Møre og Romsdal idrettskrets v/Mikal Skodjereite   
Møre og Romsdal fylkeskommune v/Anders Ellingseter, Therese Hvattum og Petter 
Jenset  
 
Sakliste: 
 

1. Gjennomgang av årets søknader:  

 Møre og Romsdal fylkeskommune presenterte statistikk over tildeling 
av spillemidlene i fylket de siste 10 årene. Dette ble fordelt på 
kommuner, pr innbygger i kommunene og nye søknader. Arbeidet med 
dette er ikke ferdig enda, men det vil bli presentert i en folder når det er 
ferdig. Det var ønske fra anleggsrådet at det ble laget tabeller som viste 
en oversikt over de forskjellige anleggskategoriene i hver kommune.  

 Fylkeskommunen gikk gjennom årets søknader og 
mangler/utfordringer rundt å få flest mulig søknader godkjent. Dette 
var hovedsakelig utfordringer rundt det som skal ligge ved 
idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning (vedlegg 1) og kostnadsoverslag 
(vedlegg 2). Informasjon om hva som skal følge søknadene ligger i 
veilederen som man finner her: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bestemmelser-om-
tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet---2016/id2505159/ 
 

2. Anleggsrådet og endringer fremover 

Dato: 17.02.17 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet---2016/id2505159/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet---2016/id2505159/
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 Det har vært diskusjoner rundt utvikling av anleggsrådet, og dette var 
tema under 1. møte. Følgende innspill kom: 

o Anleggsrådet fungerer godt og bygger på en viktig forutsetning 
og det er at alle respekterer hverandre. 

o Fylkeskommunen påpekte at det er viktig at overordnede 
organisasjonsledd møtes og at de sammen møter 
fylkeskommunen. Samarbeidet burde ha vært enda tetter og det 
burde ha vært et møte for eksempel tidlig på høsten. 
Fylkeskommunen mener det er viktig at anleggsrådet er et felles 
talerør for de som søker spillemidler inn mot fylkeskommunen 
som forvalter spillemiddelordningen.  

o Det ble påpekt at anleggsrådet ikke må utvides med antall 
medlemmer. 

o Det er ønskelig å øke kunnskapsnivået, da dette vil være et viktig 
grunnlag for prioriteringer. Den jobben som fylkeskommunen nå 
gjør i forhold til oversikt over søknader mm de siste 10 årene er 
veldig viktig for at man skal kunne prioritere. Gjennom å få en 
oversikt over anleggskategorier i de forskjellige kommunen vil 
man muligens kunne prioritere annerledes når man ser dette opp 
mot aktivitet.  
 

3. Neste møte er 21. mars på Idrettssenteret. Medlemmene i anleggsrådet 
har da med seg prioriteringer fra egen organisasjon. Oversikt over godkjente 
søknader sendes ut så snart fylkeskommunen har sendt inn sine lister til 
Kulturdepartementet. Prioriteringen som blir utarbeidet her vil bli sendt til 
fylkeskommunen og være en del av bakgrunnskunnskapen for den generelle 
prioriteringssaken som skal behandles politisk av Kultur- og Folkehelsutvalget 
19. april.  

 
 
 
 
 

Med hilsen 
 
 
 
 

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

 
 

 


