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Høringsuttalelse fra Akershus fylkeskommune på "Forslag til nye kriterier for
Kulturdepartementets fordeling av spillemidler til idrettsanlegg til fylkene".

Akershus fylkeskommune viser til brev av 26.01.2010 vedrørende forslag til nye kriterier for
fylkesvis fordeling av spillemidler, samt e-post av 05.03.2010 vedrørende utsettelse på
høringsfristen.

Høringsrapporten ble behandlet av Hovedutvalg for kultur, folkehelse og næring i møte
16.03.2010, sak 15/10.

Vedlagt følger utvalgets uttalelse.

Uttalelsen ble enstemmig vedtatt.
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Saksprotokoll i Hovedutvalg for kultur, folkehelse og næring - 16.03.2010

Fylkesrådmannens innstilling:

Hovedutvalget for kultur, folkehelse og næring behandlet i møte 16.03.2010 høringsrapport om
Kriterier for fordeling av spillemidler til idrettsanlegg.

Hovedutvalget finner at forslagene til nye fordelingskriterier i stor grad opprettholder det
fordelingsregimet som gjelder i dag, og bare i meget liten grad vil endre på de
tildelingssummene det enkelte fylke får i spillemidler.

Fylkesutvalget vil anmode Kulturdepartementet å ikke ta i bruk forslaget til fordelingskriterier,
men utrede et vektingsalternativ som i større grad ivaretar befolkningsgrunnlaget og
anleggstettheten ved fordeling av spillemidler mellom fylkene.

Utvalgets behandling:

Votering:

Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Utvalgets vedtak:

Hovedutvalget for kultur, folkehelse og næring behandlet i møte 16.03.2010 høringsrapport om
Kriterier for fordeling av spillemidler til idrettsanlegg.

Hovedutvalget finner at forslagene til nye fordelingskriterier i stor grad opprettholder det
fordelingsregimet som gjelder i dag, og bare i meget liten grad vil endre på de
tildelingssummene det enkelte fidke får i spillemidler.

Fylkesutvalget vil anmode Kulturdepartementet å ikke ta i bruk forslaget til fordelingskriterier,
men utrede et vektingsalternativ som i større grad ivaretar befolkningsgrunnlaget og
anleggstettheten ved fordeling av spillemidler mellom ftlkene.
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