
VBALLANGEN KOMMUNE
Kultur og voksenopplæring

Det Kongelige Kulturdepartement
Postboks 8030 Dep

0030 OSLO

SVAR  - SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG - FORSLAG TIL NYE
KRITERIER FOR FYLKESVIS FORDELING - HØRING

Kulturdepartement

26 APR 2010

r0£1  /0136

Ballangen, 19.04.2010

Saksnr. Løpenr./Vår ref Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref
10/176 1817/10 223 &13 RÅD/KVO/OD 2009/01363 ID/ID1

MR0

Det vises til høringsbrev av 26.01.10, angående forslag til nye kriterier for fylkesvis fordeling.
Utsatt høringsfrist er satt til 01.05.10. Kommunen har behandlet saken, og har følgende
merknader:

Ballangen kommune ser at bakgrunnsinformasjonen (Bl.a Sundbergutvalget) vedrørende
dekningsgraditilgjengelighet taler til fordel for befolkningstette og pressede områder ved å
definere dette som "anlegg pr innbyggere". På denne framstillingsmåten er det gitt at det blir
svært få driftstimer i anlegget pr innbygger i svært tett befolkede områder. Kommunen mener
denne definisjonen er uheldig, da det ikke tar hensyn til at store deler av landets befolkning har
en annen definisjon av tilgjengelighet; antall kilometer til den ønskede anleggstypen..

Ballangen kommune stiller store spørsmålstegn ved enkelte av argumentene i pkt 7.4 i
høringen for å flerne de særli e tilskuddssatsene T kt 2.2 . Det påstås bl.a at "Det ikke er
grunnlag for å anta at kostnadene knyttet til etablering av idrettsanlegg er høyere i de aktuelle
områdene enn i resten av landet". Påstandene må i beste fall dokumenteres. Kommunen kan
framsette en rekke eksempler på at det motsatte er tilfelle. Dette gjelder både i ren frakt av
varer og tjenester, men også ved at antall konkurrenter er høyere i befolkningstette områder i
Sør-Norge.

På grunn av at det ikke gjennomføres politisk behandling, verken i formannskap eller
kommunestyre, i april måned, er behandlingen håndtert av administrasjonen. Imidlertid er
høringssvaret godkjent av Ordføreren.
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