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Spillemidler til idrettsanlegg  -  forslag til nye kriterier  for fylkesvis fordeling - høring

Viser til deres brev av 26.01.10 "Spillemidler til idrettsanlegg - forslag til nye kriterier for
fylkesvis fordeling - høring".

Bergen kommunes høringsuttalelse ble vedtatt i Bergen bystyre i møte den 26.04.10
sak 99 - 10.

Bergen kommunes høringsuttalelse:
1. Bergen kommune vil gi ros for at forslag til nye kriterier er sendt ut til høring i tråd

med blant annet Bergen kommunes og Hordaland fylkeskommunes innspill fra felles
samrådingsmøte den 11. januar 2010.

2. Bergen kommune støtter anbefalt forslag til de to første kriterier for fordeling av
spillemidler til  Idreusunlegg i kommunene  ordinære idrettsanlegg, fordelt av
fylkeskommunene, slik de er skissert i høringsrapport fra Kulturdepartementet, datert
18.12. 2009.

3. Bergen kommune foreslår at kriteriet "anleggsdekning" bør fjernes helt ut fra
fordelingsnøkkelen og støtter anbefalt forslag om at særlige tillegg f.jernes fra
ordningen og at rammetildeling til ordinære anlegg bør utregnes etter en
fordelingsnøkkel der godkjent søknadssum blir vektet opptil 70 % og
befolkningsgrunnlaget i aldersgruppen 6 - 19 år, vektes minimum 30 %.

Bergen kommune mener at de gjeldende kriterier for fordelingen av spillemidler til
anlegg for idrett og fysisk aktivitet, gir uheldige skjevfordelinger mellom fylkenc, og
en endring basert på det grunnlag Bergen kommune anbefaler, vil gi kommuner og
organisasjoner større muligheter til å møte de utfordringer og utvikle anlegg og
aktivitet for barn og unge som fremtiden vil kreve.



5. Bergen kommune mener kriteriet "anleggsdekning" bør fiernes fra fordelingsnøkkelen
fordi:
a. Idretten er i konstant utvikling og fornyelse, og behov for nye typer
idrettsanlegg vokser. Et fokus på anleggsdekning vil ikke M med seg nye
trender og søknader på nye anleggstyper. Kriteriet anleggsdekning kan også
være en faktor som begrenser kreative initiativ fra
fylker/kommuner/organisasjoner.

b. Fører til ulik praksis i fylkene ved etablering og ajourføring av anleggsregister
(god og grundig registrering gir dårlig utslag i fordelingen). Et ufullstendig
anleggsregister vil klart gi en positiv vekting i forholdet anleggsdekning.

c. Er lite forutsigbar og gir dårlig anledning til innsyn for søker, kommuner og fylker.

d. Gjenspeiler ikke kommune- og bosettingsstruktur i store deler av landet. Det er
lite relevant at det finnes tilsvarende anlegg i andre deler av kommunen eller i
nabokommune når det er svært lange reisetider (eksempelvis mellom Bergen
og kommunene i bergensregionen). Dette kriteriet gir ikke en rimelig fordeling
av midlene. Selv om anleggsdekningen pr. innbygger er lavere i eks. Østfold
og Oslo, vil det likevel være enklere for de fleste innbyggere i disse
regionene å nå et idrettsanlegg innen akseptabel distanse/tidsenhet. Dette
gjelder ikke bare i de nevnte to fylkeskommuner, men og til dels i det sentrale
østlandsområdet.

e. I forhold til fylkeskonununene med mer spredt bosetning, store
avstander mellom tettstedene og/eller med dårlige kollektive forbindelser, vil
en tilsynelatende god anleggsdekning pr innbygger, i realiteten være at
tildelingen favoriserer Oslo med omegnsfylker.

6. Bergen kommune ser det ellers som ønskelig at staten utformer og reviderer gjeldende
idrettspolitikk. Statens siste idrettsmelding er fra 2000 og det er tid for en vurdering av
nåværende idrettspolitikk for å kunne møte utfordringer slik at en kan være et steg
foran for å skape en aktiv hverdag for befolkningen. Endringer av
spillemiddelordningen bør først komme etter en generell vurdering av statens idretts-
/anleggspolitikk.

Med venn ig hilsen

Bjørn F. l4olmvik
kommunaldirektør

Rune K. fl es
idrettsdirektør
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