
 
Eksamen 2021 
 
Oppgave 1 vektes 35 % 

 
Et idrettslag i Lillestrøm kommune skal søke om spillemidler til anlegget du ser på tegningen nedenfor. 
Løpebaner og friidrettsanlegget ligger der fra før og skal ikke søkes på i denne omgang. 
I tillegg til kunstgressbanene ønsker idrettslaget å søke om undervarme til den største fotballbanen, og 
de vil søke om spillemidler til lys for hele anlegget.  
 
11er banen er kostnadsberegnet til 6 mill kr.  
Undervarmen er kostnadsberegnet til 1,5 mill kr. 
Hvert treningsfeltene er kostnadsberegnet til 1,2 mill kr 
Samlet lysanlegg for alle aktivitetsflatene er kostnadsberegnet til 1,8 mill kr 
 

a) Hvor mye kan det søkes om til sammen for de ulike prosjektene, og hvor mange søknader 
skal leveres? Forklar hvordan du kommer fram til svaret. 
11 er. Kan søke om maksimalt 2,2 mill til en slik bane. Det bør forklares hvorfor, det er 
dette som er maksimal sats basert på spilleflaten på tegningen. Om det i tillegg vises til at 
total kunstgressflate, inkl sikkerhetssoner er store nok er dette et pluss.  
Maksimal sats for undervarme er 700 000 kr. Det bør også vises til denne makssatsen. 
Total kostnad for kunstgressbane med undervarme er 7,5 mill. Selv om det etter 
makssatsene kan søkes om 2,9 mill, kan det kun søkes om 1/3 av totale kostnader. 
Søknadssum blir da 2,5 mill kr.  
Treningsfeltene kan hver maksimalt søke om 500 00 kr. Også her slår 1/3 regel inn og det 
kan maksimalt søkes om 400 000 kr til hver bane. 
Fordi lysanlegget skal betjene hele anlegget skal det fortrinnsvis hensvises til 
bestemmelsenes punkt 2.6.1. Men det kan også henvises til sats for lys under 
kunstgressbaner. Summen er den samme, maks 700 000 kr. Også her slår 1/3 regelen inn 
og det kan maksimalt tildeles 600 000 kr 
Siden Lillestrøm kommune er en pressområdekommune skal det beregnes et tillegg på 15 
% på alle summer for ordinære anlegg 

b) Idrettslaget inngår et samarbeid med nabokommunen om investering og drift av 
idrettsanlegget. Nabokommunen forplikter seg til stå for drift av anlegget på vinterstid og 
5 % av investeringskostnadene når anlegget bygges. Hva vil dette ha å si for 
søknadssummen?  
Det bør vises til bestemmelsenes punkt 2.5.4 og de minimumskravene som kreves for å få 
tilskudd som et interkommunalt anlegg. Svaret skal være at det ikke gis noe ekstra tilskudd 
fordi minimumskravene om 5 % driftskostnader/ underskuddsdekning og 5 % 
investeringskostnader ikke er innfridd. I tillegg må kommunen anlegget er plassert i, samt 
en annen kommune inngå en avtale. Det holder ikke at et idrettslag inngår en avtale med 
en annen kommune. Svaret er derfor at avtalen som inngås ikke vil ha noen innvirkning på 
søknadssummen.  

c) Ta for deg en av søknadene og beskriv saksgangen fra planene med anlegget igangsettes 
til spillemidler er utbetalt fra fylkeskommunen. Redegjør også for hva slags 
dokumentasjon som må følge søknaden 

o Behovet for anlegget melder seg og idrettslaget starter planleggingen 
o Det opprettes nytt (eller brukes eksisterende) anlegg i anleggsregisteret 
o Under veiledning av kommune utarbeides det søknad for anlegget 
o Søknadene sendes kommune gjennom www.idrettsanlegg.no (ulik frist fra 

kommune til kommune) 
o Anlegget tas inn i kommunal plan – politisk vedtak 

http://www.idrettsanlegg.no/


o Kommune behandler søknadene, forsøker i samråd med IL å få denne så komplett 
som mulig, søknaden sendes FK innen 15. januar. Søknaden settes til i orden/ikke i 
orden 

o FK mottar søknadene og saksbehandler disse frem til 15. april 
o FK godkjenner / ikke godkjenner søknadene 
o Oversikt over fylkets godkjente søknader og godkjent søknadssum oversendes 

KUD. KUD kan ta stikkprøver av søknader 
o KUD beregner tilskudd til hver enkelt fylkeskommune basert på 50% godkjent 

søknadssum, 25 % anleggsdekning og 25 % befolkning. Fylkeskommunene får 
beskjed om tilsagn midten av mai 

o FK utarbeider en politisk sak hvor det foreslås hvilke anlegg som mottar midler og 
hvilke som må søke på nytt senere år. Forslaget utabeides etter politisk vedtatte 
prioriteringskriterier. Spillemidler tildeles prioriterte anlegg etter politisk vedtak.  

o Søkere tilskrives om resultat av behandlingen av deres søknad – senest 15 juli 
o Når et tilskudd er gitt og anlegget er ferdigstilt skal sluttrapport og sluttregnskap 

sendes fylkeskommunen. Regnskapet skal revideres 
o For kunstgressbaner skal også godkjent testresultat for banen vedlegges før 

utbetaling 
o Fylkeskommunen foretar utbetaling til kommunen som utbetaler videre til 

idrettslag 
o Vedlegg / dokumentasjon i søknaden som kreves: 
o En god besvarelse sier også litt om krav til de enkelte vedlegg  

▪ Detaljerte tegninger, planer og beskrivelser av anlegget 
▪ Detaljert kostnadsoverslag 
▪ Finansieringsplan – redegjørelse og dokumentasjon for de enkelte poster 
▪ Dokumentasjon på rett til bruk av grunn 

 
o Helhetsvurdering av besvarelsen er viktig  

 
 



 
 
 
Oppgave 2 vektes 25 % 
 
En motorsportklubb planlegger å bygge et motocrossanlegg tilpasset aldersgrupper opp mot 16 år. 
Sammen med nabokommunene er det i området god anleggsdekning for motorsportanlegg, men disse 
er i stor grad tilpasset aktivitet for utøvere over 20 år. Det er foretatt en grundig behovsvurdering som 
sier at anlegget er sterkt ønsket og vil kunne bli et anlegg som kan benyttes mye av ungdom som ikke 
er aktiv innen andre idretter. På grunn av god anleggsdekning for motorsportanlegg, støy og 
anleggstypens miljøbelastning har kommunen de senere årene sagt nei til andre motorsportanlegg. 
 
Hvordan vil du som saksbehandler i kommunen vurdere disse anleggsplanene? Ta utgangspunkt i 
bærekraftsmålene og hensikten med spillemiddelordningen. Drøft og begrunn svaret. 
Her er ingen fasitsvar. En god besvarelse drøfter formålet / målgruppene med spillemidlene som er 
tilrettelegging av aktivitetsanlegg for barn og ungdom. I tillegg bør det nevnes at spillemidlene skal 
benyttes til anlegg for de som ikke er i aktivitet. Dette bør telle positivt for å prioritere et slikt anlegg 
som sannsynligvis vil kunne benyttes av mange som ikke finner seg til rette i andre idretter.  
Dette bør drøftes opp mot bærekraftsmålene som kanskje vil vekte at det ikke bør bygges flere 
motorsportanlegg i området, men heller forsøke å tilpasse noen av de eksisterende slik at det kan 
benyttes av flere brukere. Spesielt bør bærekraftsmål 13 og 15 nevnes. Men andre kan også være 
aktuelle. Dette er en noe vanskelig oppgave, og kravene til drøftingen bør ikke være for høye 



 
Oppgave 3 vektes 20 % 
 
En bryteklubb ønsker å bygge om et gammelt lagerbygg til et treningsanlegg for bryting og 
kampsportaktiviteter. Alle aktivitetsarenaer og garderober ligger i 1 etg. 2 etg. skal inneholde 
klubblokaler og møterom. Tegningene av det ombygde lageret viser at alle krav til størrelser på 
aktivitetsflater og krav til universell utforming vil kunne ivaretas. Med bakgrunn i «lov om likestilling og 
forbud mor diskriminering» § 17 bokstav c, argumenterer klubben likevel for at de ikke ønsker å 
installere heis til 2 etg på grunn av uforholdsmessige kostnader. Det argumenteres videre med at alle 
aktivitetsflater og fasiliteter i 1. etg er tilgjengelig for alle. Hvordan vil du som saksbehandler i 
kommunen vurdere disse planene? 
Her er svaret at planene ikke er gode nok til å ivareta krav til universelt utformede idrettsanlegg. Det 
bør vises til veileder for universell utforming av idrettsanlegg. Det bør også sies noe om at viktige deler 
av bygget ikke vil være tilgjengelige for alle, selv om utøverne får tilgang til aktivitetsflatene. Foreldre, 
søsken, utøvere og andre må også kunne delta i de aktivitetene som skjer utenom aktivitetsflatene. 
Det bør vises til spillemiddelbestemmelsene som sier at det er et krav om UU for å kunne tildele 
spillemidler.  
Det bør vises til diskrimineringsloven – minimum § 1, 6, 17 og 19 
 
Oppgaven vektes kun 15 % og det bør ikke kreves en lang og grundig diskusjon 
 
 
 
Oppgave 4 vektes 20 % 
 
a) Hvorfor har vi lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova forkortet offl.)? 
Nærliggende å peke på formålet. Stiller noe krav til refleksjon. 
b) Hva er hovedregel om innsyn? Angi lovparagraf. 
Offentlighetsloven § 3 
c) Hvem har rett til innsyn? Angi lovparagraf. 
Offentlighetsloven § 3  
d) Angi lovparagrafene for de tre vesentligste unntakene fra hovedregelen om innsyn og hva disse 
unntakene gjelder. 
Offentlighetsloven § 13 og 14 bør med. Ellers ikke avgjørende hvilke andre. Mest sentralt å finne 
bestemmelsene. 
e) Gjelder meroffentlighet ("meirinnsyn") for alle tre unntakene? 
Ikke for § 13. Vanskelig spørsmål. Bør ikke trekke ned om enn ikke kan svare, men trekke opp hvis svar 
på dette. 
f) Hva er forholdet mellom offl. § 13 og fvl. §13 første ledd? 
Offentlighetsloven § 13 henviser til bestemmelser om tauhetsplikt som er til hinder for innsyn. 
Forvaltningsloven § 13 første ledd er en av disse. 
 
 
 
 
 
 


