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SVAR  -  KRITERIER FOR TILDELING AV SPILLEMIDLER  -  ENDRING

Vi viser til Deres brev, datert 26.01.10, angående spillemidler til idrettsanlegg, forslag til nye
kriterier for fylkesvis fordeling. Vi viser også til epost mottatt 08.03.10 fra Morten Roa
angående utsatt høringsfrist til 01.05.10.

Alta kommunestyret har i møte den 22.03.10 fattet følgende vedtak:

Dato
ALTA, 07.04.2010

"De særskilte tilskuddsatsser i kommunene i Namdalen, Nordland, Troms og Finnmark har
både vært nødvendig og en suksess. Ordningen må videreføres.

En avvikling av ordningen vil føre til en stagnasjon i forhold til utbygging av nye anlegg i
landsdelen. Konsekvensene i neste omgang er et svekket tilbud til befolkningen.

Alta kommune har følgende merknader til rapporten "Kriterier for fordeling av spillemidler til
idrettsanlegg", datert 18.12.09.

Til anbefaling nr. 1:
Kriterie om anleggsfordelingen vil slå uforholdsmesisig skjevt ut for fylker med stort areal og
få innbyggere. Alta kommune foreslår at det legges inn igjen en faktor for antall personer som
bor spredt i fylket.

Til anbefaling nr. 2:
Alta kommune foreslår at nåværende ordning med særskilte tilskuddssatser for Nord-Norge
opprettholdes.
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Hvis kriteriene blir bestemt endret slik som departementets arbeidsgruppe foreslår, forutsetter
Alta kommune at det innføres en overgangsordning for alle anlegg som er igangsatt og/eller
har søkt om spillemidler."

Begrunnelsen følger i vedlagte saksfremlegg, datert 01.03.10.

Med hilsen

Ja Prettersen
—>kAir\

Le r
Ku tur- og landbrukssektoren

Vedlegg

Kopi til: Alta idrettsråd, Postboks 1035, 9503 Alta
Finnmark fylkeskommune, Kultur- og idrettsavdelingen, Fylkeshuset, 9815 Vadsø

Postadresse:

9506 ALTA

Aase-Kristin H. Abrahamsen
Rådgiver

Besøksadresse: Saksbehandler:
Altaveien 225 Telefon: 78455382
ALTA Telefaks: 78455011


