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2.1

Arendal kommune har besluttet å avgi en administrativ uttalelse til rapporten med forslag til
nye kriterier til ordinære idrettsanlegg, fordelt av fylkeskommunene.

Kommunen har følgende merknader/synspunkter på det foreslåtte:

hovedsak gis tilslutning til anbefalingene, men vil påpeke at idrettsanlegg normalt dekker
også innbyggerne over 19 år. Departementet bør vurdere om det minst bør være 6 — 25 år.

- ekstra kostnadskrevende anlegg må fortsatt få et ekstratilskudd i forhold til de ordinære
tilskuddene, og bør økes "kraftig" i perioden 2011-2014 (Arendal planlegger nå flerbrukshall
med tennis- og turnhall, til ca. bruttokostnad 260 mill.kr. og det gir ca. 20 mill, kr. i
spillemidler, dvs. ca. 7.7 %. I dette tilfelle burde spillemidlene ha utgjort en langt større andel
av bruttokostnadene, i det det er kostnadskrevende anlegg).

Bør derfor noe av de totale spillemidlene fortsatt "holdes" tilbake i departementet, og fordeles
etter søknad i samråd med fylkeskommunene.

- det bør også vurderes om ikke programsatsingsmidler, dvs, støtte særskilte idrettsanlegg,
utover de ordinære tilskuddene, bør i sterkere grad anvendes og da i et nært samarbeid med
NIF, særforbund og fylkeskommunene.

- 25 % vekting av anleggsfordelingen er også "komplisert", og bør gjennomgås og vurderes
nøye, om den er for høy, og om en del av denne bør tillegges antall innbyggere.

- er enig i at den kommunale økonomien ikke skal vektlegges, og er med dette enig i gruppas
konklusjon at det ikke er naturlig at spillemiddelordningen benytter kommunal økonomi som
kriterium.
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Spillemidlene er avgjørende for anleggsutbyggingen i kommunene, så vel i idrettens som i
kommunal regi. Spørsmålet er om dekningen nå er blitt så god av ordinære anlegg generelt at
mer av midlene bør gå til ekstra kostnadskrevende anIegg og særskilte anlegg for helt
bestemte særidretter, og da i nært samarbeid med NIF, særforbund, idrettskretser og
fylkeskommunene.

Med hilsen
v

Knut Nordbø
Rådgiver
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