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Behandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Dønna kommune anbefaler kriterigruppas framlegg til nye kriterier m.h.t. vekting av godkjent
søknadssum, antall innbyggere 6 — 19 år og anleggsfordeling beregnet ut fra ny
vekting/modell.
Når det gjelder særskilte tilskuddssatser for kommunene i Namdalen, Nordland, Troms,
Finnmark og kommuner med færre enn 2000 innbyggere, må dette opprettholdes/videreføres.
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TILBAKEMELDING PÅ FORSLAG TIL NYE KRITERIER FOR
FYLKESVIS FORDELING AV SPILLEMIDLER IDRETT.

Rådmannens innstilling:
Dønna kommune anbefaler kriterigruppas framlegg til nye kriterier m.h.t. vekting av
godkjent søknadssum, antall innbyggere 6 — 19 år og anleggsfordeling beregnet ut fra ny
vekting/modell.
Når det gjelder særskilte tilskuddssatser for kommunene i Namdalen, Nordland, Troms,
Finnmark og kommuner med færre enn 2000 innbyggere, må dette opprettholdes/videreføres.

Bakgrunn:
I Ot.prp. nr. 10 (2008-09) varsler Kultur- og kirkedepartementet (KKD) at de vil ta initiativ
til en gjennomgang av dagens kriterier for fordeling av spillemidler til idrettsanlegg.
Kriteriene gjelder for fordeling av spillemidler fra departementet til fylkeskommunene.

I skriv av 26.01.10 fra Det kongelige kulturdepartement utsendes rapport " Kriterier for
fordeling av spillemidler til idrettsanlegg". Rapporten er utarbeidet av en oppnevnt
kriteriegruppe bestående av folk fra KS, Norges idrettsforbund, Norges fotballforbund og
departementet

Høringsfristen var opprinnelig satt til 15.mars, men er senere utsatt til 1.mai.

Saksutredning:
I dagens ordning for fordeling av spillemidler til fylkeskommunene, som har vært i bruk
siden 2001, gjelder disse kriterier:
- godkjent søknadssum ( vektes med 50%)
- antall innbyggere (vektes med 25%)
- anleggsfordeling (vektes med 25%)
Nevnte kriterier har vært benyttet ved fordeling av spillemidler til ordinære idrettsanlegg.

Når det gjelder fordeling av tilskudd til nærmiljøanlegg, så fordeles de til fylkeskommunen
etter en lik prosentsats av godkjent søknadssum (50% og en maksramme) .
Nyvurdering av tilskudd til nærmiljøanlegg inngår ikke i gruppas mandat
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Vurdering:
Godkjent søknadssum har vært vektet med 50%.
Den generelle tilskuddssatsen, som beregnes for de fleste odinære idrettsanlegg, har vært
innvilget med en tredjedel av godkjent kostnad, maks 700.000kr for den enkelte enhet.
For en del større og mer kostnadskrevende anlegg, er det fastsatt særskilte maksimale
tilskuddsbeløp, jfr. vår flerbrukshall som har kunnet få inntil 7.000.000kr.

Antall innbyggere totalt i fylket har vært vektet med 25%.

I tillegg har antall eksisterende anlegg i fylket vært vektet med 25%. De enkelte anleggstyper
har vært ulikt vektet med utgangspunkt i anleggets kostnad og brukerpotensiale
(varierende fra 1 — 8), hvor høg faktor gir uttrykk for dårlig tilbud og lav faktor gir uttrykk
for bedre tilbud). Eks. orienteringskart har vært vektet med 1, liten flerbrukshall med 4 og
ishall med 8.

Uten om dette har vi hatt særlige tilskuddssatser for:
anlegg i kommuner i Troms og Finnmark , et tillegg på 25% utover ordinært tilskudd.
anlegg i kommuner i Nordland og Namdalen, et tillegg på 20% utover ordinært
tilskudd.
anlegg i kommuner som ikke omfatter de to nevnte områdene ovenfor og som har
færre enn 2000 innbyggere og som ikke har fri inntekt på mer enn 50%
landsgjennomsnittet, et tillegg på 10% utover ordinært tilskudd.

Kriteriegruppen har videre vurdert de eksisterende kriteriene slik de har slått ut og kommet
fram til visse korrigeringer og anbefaler:

godkjent søknadssum, vektes fortsatt med 50%
antall innbyggere vektes fortsatt med 25%, men her omhandler det nå antall
innbyggere mellom 6 — 19 år
anleggsfordeling vektes fortsatt med 25%, men beregnes etter ny vekting. (se
rapporten side 18-19)
ordningen med særskilte tilskuddssatser for områdene fra Finnmark til Namdalen og
kommuner med under 2000 innbyggere, avvikles.

Saksbehandlers vurdering:
En hver slik ordning må vurderes jevnlig for å finne ut om kriteriene som er valgt, danner
basis for en fortsatt rettmessig- og rettferdig tildeling.
Slik undersøkelsen fra kriterieutvalget framstår, synes dette godt belyst.

Ut fra det faktum at statlig idrettspolitikk har barn i alderen 6 — 12 år og ungdom i alderen
13 — 19 år som hovedmålgruppe, synes saksbehandler at den korrigering som kriterieutvalget
har foretatt, fra totalt antall innbyggere til bare innbyggere mellom 6- 19år, treffer bedre.
Den korrigering/fornying som er foretatt med endret vekting av anleggstyper, synes også
fornuftig..
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Saksbehandler er imidlertid uenig i at de særskilte tilskuddsatsene tas bort. For en liten
Nordlandskommune som Dønna med heller dårlig økonomi, vil dette særskilte tilskuddet
være av uvurderlig betydning og kanskje det som muliggjør gjennomføring av et prosjekt.

Sakvedlegg:
- Høringsbrev av 26.01.10 fra Det Kongelige Kulturdepartement med forslag til nye

kriterier for f)T1kesvis fordeling av spillemidler til idrettsanlegg.


