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Les godt gjennom oppgavene før du begynner på besvarelsen. Se hvor mye de ulike 
oppgavene vektes, og gjør en vurdering av hvor mye arbeid du skal bruke med hver 
enkelt deloppgave. 
 

 
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 det skal ikke søkes om noe til 
disse anleggene. 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. 

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?  

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 

 



 
 
 
 
 
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. 
 



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? 
 
 
OPPGAVE 4- vektes 20 % 
 

a) Hvorfor har vi lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova 
forkortet offl.)? 

b) Hva er hovedregel om innsyn? Angi lovparagraf.  
c) Hvem har rett til innsyn? Angi lovparagraf. 
d) Angi lovparagrafene for de tre vesentligste unntakene fra hovedregelen om innsyn og 

hva disse unntakene gjelder.  
e) Gjelder meroffentlighet ("meirinnsyn") for alle tre unntakene? 
f) Hva er forholdet mellom offl. § 13 og fvl. §13 første ledd? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


