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SAKEN GJELDER: 
SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ MOAN IDRETTSPARK 
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
 
Skaun kommune opprettholder vedtak i Skaun formannskap av 19.03.2015. Klagen fra Moan idrettspark 
imøtekommes ikke. 
 
Klagen sendes til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for videre behandling. 

 
 
SAKSDOKUMENTER: 

1. Søknad om kommunalt tilskudd – klubbhus Moan idrettspark. (Fra Moan idrettspark 13.10.2014)  

2. Foreløpig svar – og anmodning om innsending av regnskapsinformasjon (fra Skaun kommune 18.11.2014) 

3. Anmodning om uttalelse – søknad om kommunalt tilskudd til klubbhus Moan idrettspark (Fra Skaun 
kommune til Skaun idrettsråd 18.11.2014) 

4. Regnskapssammendrag mv i forb. med søknad om kommunal tilskudd – klubbhus Moan idrettspark. 
Samlet for både klubbhus, garderober og lager/garasje. (Fra Moan idrettspark 08.12.2014) 

5. Uttalelse fra Skaun idrettsråd (Sak 2 fra referat fra styremøte Skaun idrettsråd 21.01.2015) 

6. Oversikt over andre spillemiddelprosjekt som ikke har fått eller ikke søkt om kommunalt tilskudd. (Notat 
laget til Skaun formannskaps behandling.)  (26.02.2015)  

7. Samlet saksframstilling – søknad om kommunalt tilskudd til Moan idrettspark (fra Formannskapets 
behandling 19.03.2015).  

8. Avslag på søknad om kommunalt tilskudd – utsending av vedtak (19.04.2015) 

9. Klage på avslag til søknad om kommunal støtte til klubbhus Moan idrettspark (MI), sendt 04.05.2015. 

10. Forvaltningsloven (Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker) 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10 

11. Sektorplan Kultur www.skaun.kommune.no 

12. Retningslinjer for tilskudd til allment kulturarbeid i Skaun kommune www.skaun.kommune.no  

13. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2015 (Det kongelige 
Kulturdepartement) https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bestemmelser-om-tilskudd-til-anlegg-
for-idrett-og-fysisk-aktivitet-2015/id2417396/ 
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SAKSFRAMLEGG: 

Bakgrunn: 

Moan idrettspark har i brev 04.05.2015 klaget på avslag på søknad om kommunalt tilskudd til klubbhuset på Moan 
idrettspark.  

 

Moan idrettspark (MI) søkte 13.10.2014 om støtte på kr 1 173 463,-. I søknaden fra MI står det:  

Søker med dette kommunal støtte til klubbhuset på MI pålydende kr. 1 173 463,- 

som er 15 % av brutto anleggskostnad. Prosjektet var spillemiddelberettiget og siste 

utbetaling av spillemidlene var i juli 2014. 

MI mener at søknaden oppfyller alle krav til kommunal støtte. 

 

Skaun formannskap behandlet søknaden i møte 19.03.2015, vedtak lyder:  

Søknad fra Moan idrettspark avslås, med begrunnelse i at den er fremmet i etterkant av 
ferdigstillelse av anlegget, og at anlegget allerede er finansiert. 

 

Moan idrettspark klaget på vedtaket i brev av 04.05.2015. Klagen er begrunnet med to punkt:  

1. Det er ingen kommunale bestemmelser for Skaun kommune, som MI har fått 

oppgitt, som sier at det ikke kan søkes om kommunal støtte etter at et anlegg er ferdigstilt. MI 
oppfatter reglementet at dette kan søkes om uavhengig om et anlegg er ferdigstilt, under 
oppføring eller før oppstart bygging. 

. 

2. Det er ingen kommunale bestemmelser for Skaun kommune, som MI har fått oppgitt, som sier 
at det ikke kan søkes om kommunal støtte selv om anlegget er finansiert. MI oppfatter at det er 
ingen regler for kommunal støtte selv om det er finansiert på annen måte. 

 

Moan idrettspark mener at søknaden er avslått på feilaktige premisser og klager på vedtak.  

 

Det er i klagen fra MI ikke vist til noen lover. MI klager derimot på at vedtaket ikke er gitt paragraf-begrunnelse.  

 

Saksgang: 

Skaun kommune fikk 13.10.2014 søknad fra Moan idrettspark. Idrettsparken søkte om tilskudd på kr 1 173 463,-, 
tilsvarende 15 % av brutto anleggskostnad. Skaun kommune besvarte søknaden 18.11.2014 og anmodet om 
utfyllende regnskapsinformasjon om anlegget. Utfyllende informasjon fra MI ble ettersendt 08.12.2014.  

 

Skaun kommune ba Skaun idrettsråd om uttalelse i saken i brev av 18.11.2014. Når Skaun kommune ber om 
uttalelse fra Skaun idrettsråd (SIR) bygger det på avtale av 25.02.2014 der idrettsrådet skal høres i alle idrettsrelaterte 
saker. Skaun idrettsråd sendte uttalelse i saken 26.01.2015.  

 

Skaun formannskap hadde saken til behandling 26.02.2015. Saken ble da utsatt, den kom til ny behandling 
19.03.2015.  

 

Kultur, fritid og frivillighet leverte notat om andre tilsvarende spillemiddelanlegg uten kommunal andel til 
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Formannskapets møte 26.02.15.  

 

MI ble orientert om vedtak 19.04.2015. MI klaget 04.05.2015, som er innenfor fristen for å sende klage. 
(Forvaltningsloven § 29) 

 

Vurderinger i saksframlegget  
 

Sammenlignbare søknader 

Et av hovedpunktene i saksframlegget til Formannskapets behandling var sammenligning med andre søknader om 
spillemidler og om kommunal andel. Rådmann viser i saksframlegget til at det gjennom de siste 8 – 10 år er slik at 
alle søknader om kommunal støtte til spillemiddelanlegg er innvilget støtte, en støtte på 15 % av brutto 
anleggskostnad.  

 

Det sies i søknaden fra Moan idrettspark at det søkes om midler til et anlegg som er/som er i nærheten av å være 
fullfinansiert, og at tilskuddet skal brukes til andre tiltak, nye anlegg (trappeheis) og at ”en kommunal støtte vil bidra 
til at idrettsparken vil ha et bredt tilbud til sine medlemmer i mange år”.   

 

Uttalelse fra Skaun idrettsråd  

Skaun idrettsråds uttalelse til søknaden lyder:  

Skaun idrettsråd støtter Moan Idrettspark sin søknad om kommunal støtte på 15 % til 
klubbhuset. Det er innarbeidet praksis at kommunen ikke betaler ut før en får tilsagn til 
spillemidler, men det burde derimot ikke har noen betydning at en søker i ettertid. SIR mener at 
alle idrettsanlegg i kommunen bør behandles likt, og at det ikke har betydning at søknaden 
kommer inn i ettertid så lenge utbygger velger å gjøre det slik.  

 

SIR mener at mange av målene og tiltakene i sektorplanen underbygger en slik tildeling, for 
eksempel;  

 tiltaket om å styrke vilkårene for idrettslagenes anleggsdrift,  

 tiltaket for kommunal støtte på 15 % av anleggskostnadene til idrettsanlegg som er berettiget 
tilskudd fra spillemidlene.  

 

Selv om støtten går til å dekke utbyggingskostnadene (lån), vil den indirekte redusere utgiftene til 
lagene som eier klubbhuset og derved gjøre det mulig å sette i gang andre tiltak som legger til 
rette for økt aktivitet. Her er for eksempel handikapheis til andre etasje i klubbhuset nevnt. 

 

Rådmann har i saksframlegget lagt vekt på at Skaun idrettsråd støtter MI sin søknad. Skaun idrettsråd anbefaler 
Skaun kommune å innvilge tilskudd på tross av at søknaden er fremmet i ettertid.  

 
Vurderinger i henhold til Sektorplan kultur 
Det er flere tiltak i Sektorplan kultur (2014- 2017) som støtter opp under MI sin søknad. Dette er 
forståelig all den tid Moan idrettspark er kommunens største idrettsanlegg, og fire av 
kommunens idrettslag er eiere av anlegget.  
 
Under punktet Idrett (5.10) i Sektorplan kultur er det er tiltak som er utformet slik:  
 Kommunal støtte på 15 % til idrettsanlegg som er berettiget tilskudd fra spillemidlene.  
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Dette var en formalisering av en tradisjon for kommunal andel til spillemiddelanlegg som hadde 
vært gjeldende siden 2005/2006. Det er ingen deler i Sektorplan kultur, ei heller i Retningslinjene 
for tilskudd til allment kulturformål som sier noe om frister for denne type tilskudd.  
 
Søknad innsendt i etterkant av ferdigstillelse 
Moan idrettspark fikk siste overføring av spillemidler til sitt klubbhus våren 2013 (29.04.2013). 
Dette er et punkt som blir omtalt i saksframlegget, og som MI trekker fram som punkt 1 i sin 
klage. Moan idrettspark hevder at siste utbetaling av spillemidler var i juli 2014. Denne 
utbetalingen gjaldt rehabiliteringen av gressbanen.  
 
I saksframlegget er det orientert om at en innvilgelse av søknaden fra MI kan medføre fremtidige 
utgifter ved at andre søkere også kan fremme søknad om kommunalt tilskudd. En oversikt over 
mulige aktuelle søkere ble lagt frem i Formannskapsmøte 26.02.2015 (vedlegg 6).  
 
Økonomisituasjon for bygging av klubbhuset på Moan idrettspark, inkl garderober og lager/ garasje.  

Denne delen av saksframlegget avsluttes med at ”Sum spillemidler, momskompenasjon, 
forsikringsoppgjør (som utgjør størstedelen av idrettsparkens egenandel), dugnad og gaver/ 
rabatter ved Moan idrettspark utgjør til sammen kr 7 266 359,- av brutto anleggssum på kr 7 823 
087,-.”  
Dette punktet er vektlagt i Formannskapets vedtak. Punkt 2 i klagen fra MI omhandler dette. For 
nærmere om dette, se under punkt Klagen.  
 
Oppsummering 
I rådmanns oppsummering i saksframlegget til Formannskapets behandling avsluttes det med 
følgende:  

Praksis og saksgang i lignende saker forutsetter at søknad om kommunal støtte sendes inn før 
prosjektstart.  

 
Klagen: 

Moan idrettspark har i skriv av 04.05.2015 klaget på avslag om tilskudd på kr 1 173 463,-.   

 

Ved siden av punkt 1 og 2 i klagen trekker Moan idrettspark frem at:  

MI er også det eneste anlegget i Skaun der representanter for administrasjonen har kommet med 
informasjon at søknad, om kommunal støtte, ikke var rådelig å søke om knyttet til daværende 
kommunes økonomi. Dette er det i saksfremlegget ikke tatt hensyn til, bare at kommunens 
saksbehandler ikke kjenner seg igjen i påstandene. Hvorfor er ikke MI spurt om det samme i 
sakens anledning, da dette synes i vedtaket er avgjørende for avslaget knyttet til søknadens 
tidsmessige innsendelse. 

MI hevder at det ikke er tatt hensyn til dette i saksframlegget. Fra rådmanns side blir dette punktet kun omtalt med 
at saksbehandler ”ikke kjenner seg igjen i en slik beskrivelse”. Så langt det ikke finnes dokumentasjon for en slik 
uttalelse, finner rådmann det vanskelig å begynne med en drøfting av dette punktet.  

 

Avslutningsvis i sin klage viser MI til notatet som ble lagt frem i Formannskapets møte 26.02.2015. MI ser at dette 
notatet omhandler dels andre anlegg, og dels at det omhandler anlegg som ikke er sammenlignbare med klubbhus, 
lager og garderobe ved MI.  

 

Rådmann valgte i forkant av møte 26.02.2015 å lage en oversikt over spillemiddelanlegg der det ikke var søkt om 
kommunal andel. Et slikt notat ble etterspurt fra politisk hold, og kom som et resultat av andre avsnitt i 
saksframlegget, der det heter:  
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Det er i samme periode bygd flere andre spillemiddelanlegg der det heller ikke er søkt om 
kommunalt tilskudd. 

 

Når MI hevder at det er anlegg som ikke kan sammenlignes med deres anlegg/søknad kan det skyldes at flere av 
anleggene i rådmanns oversikt er nærmiljøanlegg.  

 

Moan idrettspark klager ikke på noen deler av den formelle behandlinga, og viser ei heller til brudd på 
lovbestemmelser i forbindelse med avslaget.  

 

Skaun kommune og Moan idrettsparks vurdering av ungdomsklubb på Moan 

Verken i søknad eller klagen fra MI er det trukket inn at MI og Skaun kommune hadde en lang prosess i forkant av 
byggestart for klubbhuset der det ble vurdert å innlemme Skaun kommunes kommunal ungdomsklubb Klubb1 inn i 
nybygget på Moan. En etablering av ungdomsklubb i Moan idrettsparks klubbhus strandet grunnet økonomi. Skaun 
kommune så at en slik løsning ble for kostbar, og fordi Skaun kommune og MI så at det var krevende å nå hver 
enkelt parts egne mål under et felles tak. Fram til det ble bestemt at det ble for krevende å inkludere 
ungdomsklubben i klubbhuset på Moan hadde utbygger og kommune en god og konstruktiv prosess, med stor grad 
av åpenhet.  

 

Formelle krav for behandling i Klagenemda: 

Klager har fremmet klagen innen klagefristen og klager har rettslig klageinteresse jfr. forvaltningslovens (fvl) § 28 og 
29. 

 

Klagenemnda i Skaun kommune er første klageinstans, jfr. fvl. § 28 første ledd. Hvis klager ikke får medhold sendes 
klagen til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som siste instans i klagebehandlinga.  

 

Fvl. § 34 danner det rettslige utgangspunktet for Klagenemndas kompetanse i klagesaker. Klagenemnda kan prøve 
alle sider av saken, og kan også ta hensyn til nye omstendigheter. Klagenemnda skal vurdere de synspunkter 
klageren kommer med, og kan også ta opp forhold som ikke er berørt av klageren. Klagenemnda kan selv treffe nytt 
vedtak i saken eller oppheve det og sende saken tilbake til underinstansen til helt eller delvis ny behandling. 

 

 

Rettslig utgangspunkt  

Moan idrettsparks klage viser ikke til brudd på noen lover, verken i utformingen av saksframlegg eller i utforming av 
vedtak. Det MI derimot gjør er å vise til manglende paragrafbegrunnelser både i saksframlegg og i vedtak.  

 

Det er ingen føringer i de kommunale Retningslinjene for kulturtilskudd til allment kulturarbeid i Skaun kommune 
eller i Sektorplan kultur som sier noe om når søknader skal fremmes, om de skal fremmes i oppstart av arbeidet, når 
arbeidet er ferdigstilt eller om det kan fremmes i ettertid.  

 

Fvl § 24 og 25 omhandler begrunnelser av vedtak, og begrunnelsens innhold. MI skriver i sin klage at ”søknaden er 
avslått på feilaktig begrunnelse som ikke er oppgitt verken overfor søker eller har paragraf-begrunnelse oppgitt i 
saksframlegget”.  

 

Fvl § 24 første ledd lyder:  

Enkeltvedtak skal grunngis. Forvaltningsorganet skal gi begrunnelsen samtidig med at vedtaket 
treffes. 
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Slik rådmann vurderer vedtaket i Formannskapet er dette tilfredsstillende begrunnet. De vurderinger som er 

presentert i saksframlegget tilfredsstiller gode saksbehandlingsrutiner selv om det ikke er vist til paragraf-

begrunnelser.   

 

Fvl § 25 omhandler begrunnelsens innhold. Hele § 25 lyder:  

I begrunnelsen skal vises til de regler vedtaket bygger på, med mindre parten kjenner reglene. I 
den utstrekning det er nødvendig for å sette parten i stand til å forstå vedtaket, skal begrunnelsen 
også gjengi innholdet av reglene eller den problemstilling vedtaket bygger på. 

I begrunnelsen skal dessuten nevnes de faktiske forhold som vedtaket bygger på. Er de faktiske 
forhold beskrevet av parten selv eller i et dokument som er gjort kjent for parten, er en 
henvisning til den tidligere framstilling tilstrekkelig. I tilfelle skal det i underretningen til parten 
vedlegges kopi av framstillingen. 

De hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn, bør nevnes. 
Er det gitt retningslinjer for skjønnsutøvingen, vil i alminnelighet en henvisning til retningslinjene 
være tilstrekkelig. 

Saksframlegget og formannskapets vedtak av 19.03.2015 må vurderes ut fra fvl § 25s siste avsnitt. Her er det et 
forvaltningsmessig skjønn som er gjort gjeldende.  

 

Det er også relevant å vise til Kulturdepartementets rundskriv om spillemidler. Dette rundskrivet - Bestemmelser 
om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet oppdateres årlig. Siste versjon ble sendt fra departementet 
15.06.2015. Det har fra departementet aldri vært krav om at anleggene skal motta kommunal andel.  

 

Vurdering: 

Klager viser i søknad av 13.10.2014 at anlegget er et stort og viktig anlegg for idrettsaktivitet i Skaun kommune, og 
at byggingen av klubbhus med lager og garderober var en betydelig utgift.   

 

Fra klagers side ligger det både i søknad og i klage inn en forventning og en forståelse om likebehandling. Klager ser 
et kommunalt tilskudd som en rettighet, og forventer at det kommunale tilskuddet vil bli overført i etterkant av 
innsendt søknad.  

 

Rådmann har drøftet Moan idrettsparks søknad i saksframlegget, og Skaun formannskap vurderte søknaden.  

 

Klager viser til at det ikke er noen føringer i Skaun kommunes retningslinjer som hindrer frivillige organisasjoner å 
søke om tilskudd etter at anlegget er ferdigstilt. På dette området har klager rett.  

 

Klager viser videre til at det ikke er noe i kommunens bestemmelser som tilsier at det ikke kan søkes kommunalt 
tilskudd ”selv om anlegget er finansiert”. Også på dette andre hovedpunktet i begrunnelsen har klager rett. Søker 
står fritt til å søke om tilskudd uavhengig av om anlegget er fullfinansiert eller om det er store økonomiske 
utfordringer i gjennomføringen av tiltaket.  

 

Klager viser i sin søknad til at et tilskudd også vil brukes til andre drift- og investeringsområder ved Moan 
idrettspark. I søknaden skrives det ”og en kommunal støtte vil bidra til at MI vil ha et bredt tilbud til sine 
medlemmer i mange år”. Videre sies det at ”Mi planlegger en heis opp til andre etasje som vil gjøre klubbhuset mer 
tilgjengelig for alle, og deler av bidraget fra den kommunale støtten vil øremerkes til dette formålet”.  
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Rådmann vurderer i lys av merknadene over at saksframlegg og Formannskapets skjønn har god støtte i kommunale 
retningslinjer for tilskudd til kulturformål og i forvaltningslovens føringer for begrunnelse av vedtak.  

 

Rådmann kan ikke se at det er brakt ny vesentlig informasjon til denne saken siden den var til behandling i 
Formannskapet våren 2015.  

 

Konklusjon: 

Skaun kommune kan ikke se at det har fremkommet vesentlig nye moment i saken som gir grunnlag for innvilgelse 
av klagen.   

 

Med bakgrunn i vurderingene som lå til grunn for Formannskapets behandling av 19.03.2015 og vurderingene som 
er presentert over anbefales klagenemnda å opprettholde Formannskapets vedtak fra 19.03.2015.   

 

 

ØKONOMISK VURDERING: 

Ikke relevant  
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SAKSFRAMLEGG: 

Bakgrunn: 
Moan idrettspark har i brev 04.05.2015 klaget på avslag på søknad om kommunalt tilskudd til 
klubbhuset på Moan idrettspark.  
 



Moan idrettspark (MI) søkte 13.10.2014 om støtte på kr 1 173 463,-. I søknaden fra MI står det:  
Søker med dette kommunal støtte til klubbhuset på MI pålydende kr. 1 173 463,- 
som er 15 % av brutto anleggskostnad. Prosjektet var spillemiddelberettiget og siste 
utbetaling av spillemidlene var i juli 2014. 
MI mener at søknaden oppfyller alle krav til kommunal støtte. 

 
Skaun formannskap behandlet søknaden i møte 19.03.2015, vedtak lyder:  

Søknad fra Moan idrettspark avslås, med begrunnelse i at den er fremmet i etterkant av 
ferdigstillelse av anlegget, og at anlegget allerede er finansiert. 
 

Moan idrettspark klaget på vedtaket i brev av 04.05.2015. Klagen er begrunnet med to punkt:  
1. Det er ingen kommunale bestemmelser for Skaun kommune, som MI har fått 
oppgitt, som sier at det ikke kan søkes om kommunal støtte etter at et anlegg er ferdigstilt. MI 
oppfatter reglementet at dette kan søkes om uavhengig om et anlegg er ferdigstilt, under oppføring 
eller før oppstart bygging. 
. 
2. Det er ingen kommunale bestemmelser for Skaun kommune, som MI har fått oppgitt, som sier 
at det ikke kan søkes om kommunal støtte selv om anlegget er finansiert. MI oppfatter at det er 
ingen regler for kommunal støtte selv om det er finansiert på annen måte. 
 

Moan idrettspark mener at søknaden er avslått på feilaktige premisser og klager på vedtak.  
 
Det er i klagen fra MI ikke vist til noen lover. MI klager derimot på at vedtaket ikke er gitt 
paragraf-begrunnelse.  
 

Saksgang: 
Skaun kommune fikk 13.10.2014 søknad fra Moan idrettspark. Idrettsparken søkte om tilskudd på 
kr 1 173 463,-, tilsvarende 15 % av brutto anleggskostnad. Skaun kommune besvarte søknaden 
18.11.2014 og anmodet om utfyllende regnskapsinformasjon om anlegget. Utfyllende informasjon 
fra MI ble ettersendt 08.12.2014.  
 
Skaun kommune ba Skaun idrettsråd om uttalelse i saken i brev av 18.11.2014. Når Skaun 
kommune ber om uttalelse fra Skaun idrettsråd (SIR) bygger det på avtale av 25.02.2014 der 
idrettsrådet skal høres i alle idrettsrelaterte saker. Skaun idrettsråd sendte uttalelse i saken 
26.01.2015.  
 
Skaun formannskap hadde saken til behandling 26.02.2015. Saken ble da utsatt, den kom til ny 
behandling 19.03.2015.  
 
Kultur, fritid og frivillighet leverte notat om andre tilsvarende spillemiddelanlegg uten kommunal 
andel til Formannskapets møte 26.02.15.  
 
MI ble orientert om vedtak 19.04.2015. MI klaget 04.05.2015, som er innenfor fristen for å sende 
klage. (Forvaltningsloven § 29) 
 

Vurderinger i saksframlegget  

 

Sammenlignbare søknader 
Et av hovedpunktene i saksframlegget til Formannskapets behandling var sammenligning med 
andre søknader om spillemidler og om kommunal andel. Rådmann viser i saksframlegget til at det 
gjennom de siste 8 – 10 år er slik at alle søknader om kommunal støtte til spillemiddelanlegg er 
innvilget støtte, en støtte på 15 % av brutto anleggskostnad.  



 
Det sies i søknaden fra Moan idrettspark at det søkes om midler til et anlegg som er/som er i 
nærheten av å være fullfinansiert, og at tilskuddet skal brukes til andre tiltak, nye anlegg (trappeheis) 
og at ”en kommunal støtte vil bidra til at idrettsparken vil ha et bredt tilbud til sine medlemmer i 
mange år”.   
 

Uttalelse fra Skaun idrettsråd  
Skaun idrettsråds uttalelse til søknaden lyder:  

Skaun idrettsråd støtter Moan Idrettspark sin søknad om kommunal støtte på 15 % til klubbhuset. 
Det er innarbeidet praksis at kommunen ikke betaler ut før en får tilsagn til spillemidler, men det 
burde derimot ikke har noen betydning at en søker i ettertid. SIR mener at alle idrettsanlegg i 
kommunen bør behandles likt, og at det ikke har betydning at søknaden kommer inn i ettertid så 
lenge utbygger velger å gjøre det slik.  
 
SIR mener at mange av målene og tiltakene i sektorplanen underbygger en slik tildeling, for 
eksempel;  

 tiltaket om å styrke vilkårene for idrettslagenes anleggsdrift,  

 tiltaket for kommunal støtte på 15 % av anleggskostnadene til idrettsanlegg som er berettiget 
tilskudd fra spillemidlene.  

 
Selv om støtten går til å dekke utbyggingskostnadene (lån), vil den indirekte redusere utgiftene til 
lagene som eier klubbhuset og derved gjøre det mulig å sette i gang andre tiltak som legger til rette 
for økt aktivitet. Her er for eksempel handikapheis til andre etasje i klubbhuset nevnt. 
 

Rådmann har i saksframlegget lagt vekt på at Skaun idrettsråd støtter MI sin søknad. Skaun 
idrettsråd anbefaler Skaun kommune å innvilge tilskudd på tross av at søknaden er fremmet i 
ettertid.  

 
Vurderinger i henhold til Sektorplan kultur 
Det er flere tiltak i Sektorplan kultur (2014- 2017) som støtter opp under MI sin søknad. Dette er 
forståelig all den tid Moan idrettspark er kommunens største idrettsanlegg, og fire av kommunens 
idrettslag er eiere av anlegget.  
 
Under punktet Idrett (5.10) i Sektorplan kultur er det er tiltak som er utformet slik:  
 Kommunal støtte på 15 % til idrettsanlegg som er berettiget tilskudd fra spillemidlene.  

Dette var en formalisering av en tradisjon for kommunal andel til spillemiddelanlegg som hadde 
vært gjeldende siden 2005/2006. Det er ingen deler i Sektorplan kultur, ei heller i Retningslinjene 
for tilskudd til allment kulturformål som sier noe om frister for denne type tilskudd.  
 
Søknad innsendt i etterkant av ferdigstillelse 
Moan idrettspark fikk siste overføring av spillemidler til sitt klubbhus våren 2013 (29.04.2013). 
Dette er et punkt som blir omtalt i saksframlegget, og som MI trekker fram som punkt 1 i sin klage. 
Moan idrettspark hevder at siste utbetaling av spillemidler var i juli 2014. Denne utbetalingen gjaldt 
rehabiliteringen av gressbanen.  
 
I saksframlegget er det orientert om at en innvilgelse av søknaden fra MI kan medføre fremtidige 
utgifter ved at andre søkere også kan fremme søknad om kommunalt tilskudd. En oversikt over 
mulige aktuelle søkere ble lagt frem i Formannskapsmøte 26.02.2015 (vedlegg 6).  
 
Økonomisituasjon for bygging av klubbhuset på Moan idrettspark, inkl garderober og lager/ garasje.  

Denne delen av saksframlegget avsluttes med at ”Sum spillemidler, momskompenasjon, 
forsikringsoppgjør (som utgjør størstedelen av idrettsparkens egenandel), dugnad og gaver/ 



rabatter ved Moan idrettspark utgjør til sammen kr 7 266 359,- av brutto anleggssum på kr 7 823 
087,-.”  
Dette punktet er vektlagt i Formannskapets vedtak. Punkt 2 i klagen fra MI omhandler dette. For 
nærmere om dette, se under punkt Klagen.  
 
Oppsummering 
I rådmanns oppsummering i saksframlegget til Formannskapets behandling avsluttes det med 
følgende:  

Praksis og saksgang i lignende saker forutsetter at søknad om kommunal støtte sendes inn før 
prosjektstart.  

 

Klagen: 
Moan idrettspark har i skriv av 04.05.2015 klaget på avslag om tilskudd på kr 1 173 463,-.   
 
Ved siden av punkt 1 og 2 i klagen trekker Moan idrettspark frem at:  

MI er også det eneste anlegget i Skaun der representanter for administrasjonen har kommet med 
informasjon at søknad, om kommunal støtte, ikke var rådelig å søke om knyttet til daværende 
kommunes økonomi. Dette er det i saksfremlegget ikke tatt hensyn til, bare at kommunens 
saksbehandler ikke kjenner seg igjen i påstandene. Hvorfor er ikke MI spurt om det samme i sakens 
anledning, da dette synes i vedtaket er avgjørende for avslaget knyttet til søknadens tidsmessige 
innsendelse. 

MI hevder at det ikke er tatt hensyn til dette i saksframlegget. Fra rådmanns side blir dette punktet 
kun omtalt med at saksbehandler ”ikke kjenner seg igjen i en slik beskrivelse”. Så langt det ikke 
finnes dokumentasjon for en slik uttalelse, finner rådmann det vanskelig å begynne med en 
drøfting av dette punktet.  
 
Avslutningsvis i sin klage viser MI til notatet som ble lagt frem i Formannskapets møte 26.02.2015. 
MI ser at dette notatet omhandler dels andre anlegg, og dels at det omhandler anlegg som ikke er 
sammenlignbare med klubbhus, lager og garderobe ved MI.  
 
Rådmann valgte i forkant av møte 26.02.2015 å lage en oversikt over spillemiddelanlegg der det 
ikke var søkt om kommunal andel. Et slikt notat ble etterspurt fra politisk hold, og kom som et 
resultat av andre avsnitt i saksframlegget, der det heter:  

Det er i samme periode bygd flere andre spillemiddelanlegg der det heller ikke er søkt om 
kommunalt tilskudd. 

 
Når MI hevder at det er anlegg som ikke kan sammenlignes med deres anlegg/søknad kan det 
skyldes at flere av anleggene i rådmanns oversikt er nærmiljøanlegg.  
 
Moan idrettspark klager ikke på noen deler av den formelle behandlinga, og viser ei heller til brudd 
på lovbestemmelser i forbindelse med avslaget.  
 
Skaun kommune og Moan idrettsparks vurdering av ungdomsklubb på Moan 
Verken i søknad eller klagen fra MI er det trukket inn at MI og Skaun kommune hadde en lang 
prosess i forkant av byggestart for klubbhuset der det ble vurdert å innlemme Skaun kommunes 
kommunal ungdomsklubb Klubb1 inn i nybygget på Moan. En etablering av ungdomsklubb i 
Moan idrettsparks klubbhus strandet grunnet økonomi. Skaun kommune så at en slik løsning ble 
for kostbar, og fordi Skaun kommune og MI så at det var krevende å nå hver enkelt parts egne mål 
under et felles tak. Fram til det ble bestemt at det ble for krevende å inkludere ungdomsklubben i 
klubbhuset på Moan hadde utbygger og kommune en god og konstruktiv prosess, med stor grad av 
åpenhet.  
 



Formelle krav for behandling i Klagenemda: 
Klager har fremmet klagen innen klagefristen og klager har rettslig klageinteresse jfr. 
forvaltningslovens (fvl) § 28 og 29. 
 
Klagenemnda i Skaun kommune er første klageinstans, jfr. fvl. § 28 første ledd. Hvis klager ikke får 
medhold sendes klagen til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som siste instans i klagebehandlinga.  
 
Fvl. § 34 danner det rettslige utgangspunktet for Klagenemndas kompetanse i klagesaker. 
Klagenemnda kan prøve alle sider av saken, og kan også ta hensyn til nye omstendigheter. 
Klagenemnda skal vurdere de synspunkter klageren kommer med, og kan også ta opp forhold som 
ikke er berørt av klageren. Klagenemnda kan selv treffe nytt vedtak i saken eller oppheve det og 
sende saken tilbake til underinstansen til helt eller delvis ny behandling. 
 
 
Rettslig utgangspunkt  
Moan idrettsparks klage viser ikke til brudd på noen lover, verken i utformingen av saksframlegg 
eller i utforming av vedtak. Det MI derimot gjør er å vise til manglende paragrafbegrunnelser både 
i saksframlegg og i vedtak.  
 
Det er ingen føringer i de kommunale Retningslinjene for kulturtilskudd til allment kulturarbeid i 
Skaun kommune eller i Sektorplan kultur som sier noe om når søknader skal fremmes, om de skal 
fremmes i oppstart av arbeidet, når arbeidet er ferdigstilt eller om det kan fremmes i ettertid.  
 
Fvl § 24 og 25 omhandler begrunnelser av vedtak, og begrunnelsens innhold. MI skriver i sin klage 
at ”søknaden er avslått på feilaktig begrunnelse som ikke er oppgitt verken overfor søker eller har 
paragraf-begrunnelse oppgitt i saksframlegget”.  
 
Fvl § 24 første ledd lyder:  

Enkeltvedtak skal grunngis. Forvaltningsorganet skal gi begrunnelsen samtidig med at vedtaket 
treffes. 

Slik rådmann vurderer vedtaket i Formannskapet er dette tilfredsstillende begrunnet. De 

vurderinger som er presentert i saksframlegget tilfredsstiller gode saksbehandlingsrutiner selv om 

det ikke er vist til paragraf-begrunnelser.   

 
Fvl § 25 omhandler begrunnelsens innhold. Hele § 25 lyder:  

I begrunnelsen skal vises til de regler vedtaket bygger på, med mindre parten kjenner reglene. I den 
utstrekning det er nødvendig for å sette parten i stand til å forstå vedtaket, skal begrunnelsen også 
gjengi innholdet av reglene eller den problemstilling vedtaket bygger på. 

I begrunnelsen skal dessuten nevnes de faktiske forhold som vedtaket bygger på. Er de faktiske 
forhold beskrevet av parten selv eller i et dokument som er gjort kjent for parten, er en henvisning 
til den tidligere framstilling tilstrekkelig. I tilfelle skal det i underretningen til parten vedlegges kopi 
av framstillingen. 

De hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn, bør nevnes. 
Er det gitt retningslinjer for skjønnsutøvingen, vil i alminnelighet en henvisning til retningslinjene 
være tilstrekkelig. 

Saksframlegget og formannskapets vedtak av 19.03.2015 må vurderes ut fra fvl § 25s siste avsnitt. 
Her er det et forvaltningsmessig skjønn som er gjort gjeldende.  
 
Det er også relevant å vise til Kulturdepartementets rundskriv om spillemidler. Dette rundskrivet - 



Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet oppdateres årlig. Siste versjon ble 
sendt fra departementet 15.06.2015. Det har fra departementet aldri vært krav om at anleggene skal 
motta kommunal andel.  

 
Vurdering: 
Klager viser i søknad av 13.10.2014 at anlegget er et stort og viktig anlegg for idrettsaktivitet i 
Skaun kommune, og at byggingen av klubbhus med lager og garderober var en betydelig utgift.   
 
Fra klagers side ligger det både i søknad og i klage inn en forventning og en forståelse om 
likebehandling. Klager ser et kommunalt tilskudd som en rettighet, og forventer at det kommunale 
tilskuddet vil bli overført i etterkant av innsendt søknad.  
 
Rådmann har drøftet Moan idrettsparks søknad i saksframlegget, og Skaun formannskap vurderte 
søknaden.  
 
Klager viser til at det ikke er noen føringer i Skaun kommunes retningslinjer som hindrer frivillige 
organisasjoner å søke om tilskudd etter at anlegget er ferdigstilt. På dette området har klager rett.  
 
Klager viser videre til at det ikke er noe i kommunens bestemmelser som tilsier at det ikke kan 
søkes kommunalt tilskudd ”selv om anlegget er finansiert”. Også på dette andre hovedpunktet i 
begrunnelsen har klager rett. Søker står fritt til å søke om tilskudd uavhengig av om anlegget er 
fullfinansiert eller om det er store økonomiske utfordringer i gjennomføringen av tiltaket.  
 
Klager viser i sin søknad til at et tilskudd også vil brukes til andre drift- og investeringsområder ved 
Moan idrettspark. I søknaden skrives det ”og en kommunal støtte vil bidra til at MI vil ha et bredt 
tilbud til sine medlemmer i mange år”. Videre sies det at ”Mi planlegger en heis opp til andre etasje 
som vil gjøre klubbhuset mer tilgjengelig for alle, og deler av bidraget fra den kommunale støtten 
vil øremerkes til dette formålet”.  
 
Rådmann vurderer i lys av merknadene over at saksframlegg og Formannskapets skjønn har god 
støtte i kommunale retningslinjer for tilskudd til kulturformål og i forvaltningslovens føringer for 
begrunnelse av vedtak.  
 
Rådmann kan ikke se at det er brakt ny vesentlig informasjon til denne saken siden den var til 
behandling i Formannskapet våren 2015.  
 
Konklusjon: 
Skaun kommune kan ikke se at det har fremkommet vesentlig nye moment i saken som gir 
grunnlag for innvilgelse av klagen.   
 
Med bakgrunn i vurderingene som lå til grunn for Formannskapets behandling av 19.03.2015 og 
vurderingene som er presentert over anbefales klagenemnda å opprettholde Formannskapets 
vedtak fra 19.03.2015.   
 
 
ØKONOMISK VURDERING: 
Ikke relevant  
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