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HØRINGSUTTALELSE FRA BALSFJORD KOMMUNE.  2 (.0  / 3 L3-
FORSLAG TIL NYE KRITERIER FOR FYLKESVIS FORD
SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG.

I henhold til Publikasjon V-0950 B- Rapport, som er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av
departementet, med forslag til nye kriterier for tildeling av tippemidler, samt brev fra det
kongelige kulturdepartement datert 26.01.10, vil vi som høringsinstans komme med følgende
uttalelse.

Balsfjord kommune er en av kommunene som vil bli direkte berørt av at ordningen med særskilte
tilskuddsatser avvikles, og vil med denne uttalelsen be om at ordningen ikke avvikles.

Arbeidsgruppa stiller spørsmål ved om grunnlaget for særskilte tilskuddsatser fortsatt er til stede.
Side 21 i rapporten Særli e tilskuddsatser .f. kt 2.2

Arbeidsgruppa ber følgende momenter vurdert.

Vår dato Vår referanse

29.04.2010 2007/1076 -
4154/2010

Arkivkode: Dll

-Anleggsfordelingen i aktuelle fylker og kommuner er gjennomgående bedre enn
landsgjennomsnittet.
- Kostnadsnivået i aktuelle fylker og kommuner begrunner ikke hoyere tilskudd.

Kulturdepartementet

For Balsfjord kommune er ikke dette riktig. Vi har ikke tilstrekkelig med anlegg, og vi ser det
som nødvendig med betydelig utbygging og nødvendig rehabilitering av de anlegg som er her.

Vi har kun to innendørs haller, derav den ene er totalskadet i brann og må bygges opp fra
grunnen. Den eies og drives av ett idrettslag, den andre eies og drives av Troms fylkeskommune.
Balsfjord kommune har tre skoler med gymsaler som brukes en del av lag og foreninger. Det er
også enkle klubbhus og samfunnshus som ivaretar lagenes behov for sted å utføre aktiviteter fra.
Balsfjord kommune er 1442,7 km2 stort, og det er 100 km fra øst til vest, men på grunn av
kommunenes topografl med to fjorder, vil den reelle kjøreavstanden fort bli det dobbelte.
Medlemsgrunnlaget er lavt i mange lag og foreninger. Muligheten til å delta i organisert aktivitet
er svært varierende, nettopp på grunn av tilgangen til anlegg og tilrettelagte treningsforhold for
gjennomføring av organisert og uorganisert aktivitet.

I forhold til bykommuner har vi nok flere anlegg pr innbygger, men i en kommune med stor
spredning i bosettingen vil det i realiteten ikke være like god tilgjengelighet til disse anleggene.
24 % av kommunens befolkning bor i tettbygde strøk, og det er også der de to innendørs hallene
er lokaliserte.

Balsfjord kommune er også en kommune med svak kommuneøkonomi, og alle lag og foreninger
merker dette svært godt. Det har ikke de siste 10 år vært gitt noe kommunalt tilskudd til
bygging/rehabilitering av idrettsanlegg. Kommunen ligger mellom Tromsø kommune som
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bykommune og Målselv kommune som forsvarkommune, og har hatt en befolkningsnedgang de
siste 20 årene, og kun en svak oppgang det siste året og det bor nå 5515 mennesker i Balsfjord
kommune.
Balsfjord kommune har også en høyere andel eldre over 80 (5,4) enn resten av fylket(4,1) og
landet. (4,6).

Det lokale næringsliv støtter opp så godt de kan, og bidrar til gaver og rabatter, dugnadsånden i
vår kommune er svært stor og det er kultur for å bidra med arbeid og kompetanse.

Likevel ser vi at lag og foreninger sliter med finansiering av nye anlegg eller rehabilitering av
gamle.

Rapporten sier:
-Det er ikke grunnlag for å anta at kostnadene knyttet til etablering av idrettsanlegg er høyere
i de aktuelle områder enn i resten av landet.

Kostnadsnivået i Troms fylke er av ukjente grunner høyere enn andre steder og vil være med på å
fordyre bygging og rehabilitering av anlegg, viser til svar på forespørsel fra Troms
fylkeskommune

Hei Johnni
Viser til din forespørsel nedenfor og beklager at jeg ikke har fått svart deg
tidligere

I forhold til rehabilitering og anlegg så har jeg ikke underlag til å svare.

Når det gjelder nybygg så kan jeg generelt si at Byggekostnaden varierer i
forhold til flere forhold. Det viktigste forholdet er den generelle
markedssituasjonen. For eksempel er det generelt dyrere å bygge i pressområder
som Oslo, Akershus, Stavanger og Tromsø. Det er også slik at beliggenhet
(nærhet til hvor entreprenøren) er en viktig faktor. Dette fordi merkostnader
ved transport og forlegning/forpleining av personell er en mer vesentlig
kostnad enn transportkostnader av materiell. Men selvfølgelig vil også
transportkostnader ligge inne i en kalkyle.

Gjennomsnitt totalkostnad pr m2 for alle bygg er akkurat nå kr. 17 002 og for
idrettsbygg på landsbasis er kr. 18 774,- mens kostnaden spesifikt for Troms
er kr 22 825 og Idrettsbygg er 20 688.
Dette betyr at Troms ligger 34 % høyere enn landsgjennomsnittet akkurat nå
generelt på nybygg, mens prisen på idrettsbygg bare ligger ca 10 % over
landsgjennomsnittet.
Troms er for øvrig det dyreste fylke å bygge i akkurat nå.

Håper dette gir deg svar på dine spørsmål, men ta kontakt igjen dersom du har
ytterligere spørsmål.

Med vennlig hilsen
Pål Engeseth
Administrerende direktør

Byggfakta Docu AS
Postboks 1024, N-1510 Moss, Norway

Balsfjord kommune er ikke uenig i arbeidsgruppas konklusjon om at  inntekstsystemet og
Kommunal- og regionaldepartementes regionalpolitiske overforinger må være hovedverktoyet
for regjeringens politikk for distriktene og fordeling av inntekter mellom kommunen.( side 21)
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Men vi sitter ikke med noen rapporter eller tallgrunnlag som viser til at tiltak som feks
distriktstilskudd og fraktutjevningstiltak kommer oss som distriktskommune til gode.

Rapporten sier:
-Anleggsfordelingen i de aktuelle fylkene er ikke dårligere, enn i resten av landet(heller bedre)

Tallet det refereres til her er at det er færre mennesker pr anlegg enn andre steder, dette sier ikke
noe om tilgjengelighet med hensyn til kjøreavstand, eller mulighet til å nå dit med offentlige
kommunikasjonsmidler som buss og trikk.

Rapporten sier:
-Tilskuddsatsene er en kompliserende faktor i forvaltningen av systemet.

Dette stemmer dårlig med de erfaringer saksbehandling i Balsfjord kommune av
spillemiddelsøknader tilkjennegir. Både lag og foreninger samt kommunal saksbehandling har
dette innarbeidet i sin saksgang. Utregningen av tilskuddet er uproblematisk og tar ikke noe tid i
den ordinære saksbehandlingen.

I perioden 2005-2009 har Balsfjord kommune fått tildelt til sammen 6 997 000,- fra
spillemiddelordningen, Av dette utgjør 1 235 460,- Nord Norges tilskuddet. Delt på 5 år gir dette
en årlig utbetaling på 247 080,-

For kommunens lag og foreninger bidrar dette til at de kan finansiere rehabiliteringer og nybygg,
dersom dette faller bort vil mye av den anleggsparken vi har ikke gjennomgå nødvendige
oppgraderinger, og nyetableringer vil stagnere. Dette vil for vår kommune føre til at færre har
tilgang til gode og tidsriktige anlegg og mulighetene for organisert idrett vil bli dårligere. Lag og
foreninger som allerede sliter med tilbudet til medlemmene, vil slite enda mer dersom
anleggssituasjonen blir dårligere.

På sikt er vi redd for at muligheten for å delta i organisert idrett vil bli svært ulik i ulike deler av
landet, og fordelingen av midlene vil i stor grad tilfalle enten kommuner med god økonomi, eller
kommuner som har stort befolkningsgrunnlag.

Balsfi ord kommune ber om at Særlige tilskuddssatser opprettholdes, da vi på bakgrunn av denne
høringsuttalelsen og redegjørelse for de faktiske forhold i vår kommune bestemt mener at
grunnlaget for særskilte tilskuddsatser absolutt er tilstede.

Med vennlig hilsen

Hogn Eidissen Elvebo
Rådmann aksbehandler
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