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Spillemidler til idrettsanlegg - forslag til nye kriterier for fylkesvis fordeling —
høring. Høringsutalelse fra Asker kommune.

Asker kommune har mottatt deres brev av 26.01.2010 angående spillemidler til
idrettsanlegg - forslag til nye kriterier for fylkesvis fordeling - høring.

Kulturdepartementets mandat var å vurdere kriteriene på spillemidlene til de
ulike fylkene, og eventuelt endre disse kriteriene (vekting). Asker kommune
avgir i dette brev høringsuttalelse på disse endringene;

Asker kommune, formannskapet, behandlet saken i møte den 27.04.201, og
høringsuttalelsene er følgende:

Vekting;  
Asker kommune mener den foreslåtte endringen i vektingen av spillemidler til
fylkeskommunene er positivt hvis det har den konsekvens at spillemidlene blir
mer rettferdig fordelt. Spissing på aldersgruppen 6-19 år kan også ha en positiv
effekt, slik vektingen er foreslått nå. Det er viktig at denne vektingen ogsa
videreføres i fylkenes behandling av kommunenes spillemidler, slik at
kommunenes befolkningsgrunnlag og anleggsdekning i større grad teller som
kriterier for tildeling av spillemidler til kommunene.

Asker kommune anbefaler at det gjøres en konsekvensrapport om noen år for å
vise til eventuelt resultat av den foreslåtte endringen nå.

Utover dette har Asker kommune forslag til følgende endringer i retningslinjer for
tilskudd fra spillemidlene:

Forsla V Pro ramsatsnin smidler.
Asker kommune foreslår ekstraordinære statlige bevilgninger (jamfør
programsatsningsmidler) for å redusere ventelistene på spillemidler. Alternativt
kan man vekte slik at store anlegg får en egen pott på spillemiddelfordelingen.
Begrunnelsen for dette er de lange ventelistene på spillemidler, som gjerne er et
resultat av at det er store anlegg som "sperrer" for små i lang tid. Asker
kommune har to slike store anlegg som venter på spillemidler, Leikvollhallen
(siste delbevilgning i 2010) og Risenga svømmehall. Disse to står nå øverst på
prioriteringslisten (Asker kommune fører kronologisk opprykk av
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spillemiddelsøknader), og dette medfører lengre ventetid på de mindre
søknadene som venter bak i køen.

I Asker er det underdekning på flerbrukshaller, pga. økt folketall, flere
medlemmer i idrettlagene og stor aktivitet. For å imøtekomme dette kreves det
store investeringer til slike anlegg i fremtiden. Et ønske er derfor
programsatsningsmidler til flerbrukshaller.

Forsla 2. Endret vre tak å Forenklet nærmir ordnin .
Asker kommune foreslår å øke øvre tak på kostnadsoverslag på "Forenkla
ordning nærmiljøanlegg" fra kr. 80.000,- til 200.000,-. Begrunnelsen for det er at
det i dagens marked er syært få nærmiljøaniegg som kan bygges innenfor en
kostnadsramme på kr. 80.000,-. Dette gjør at det er få søknader i denne
spillemiddelkategorien, som i utgangspunktet var en svært positiv ordning da den
ble innført. En endring til kr. 200.000,- vil gjøre at mengden søknader kan ta seg
opp, slik at intensjonen med kort saksbehandlingstid og forenklet saksgang kan
få en virkning, og som igjen skaper økt aktivitet i nærmiljøene/boområdene.
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