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Spillemidler til idrettsanlegg
— forslag til nye kriterier for fylkesvis fordeling —

høringsuttalelse fra seks Valdreskommuner

Det vises til departementets initiativ til en gjennomgang av dagens kriterier for fordeling av
spillemidler til idrettsanlegg. De seks kommunene i Valdres - Sør-Aurdal, Nord-Aurdal,
Vang, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Etnedal - ønsker i denne forbindelse å komme med en
uttalelse.

Innledningsvis bemerker vi at vi har forståelse for målsettingen om økt anleggsfordelig i
pressområder slik det går frem av anleggspolitisk program 2003-06/2007-10 og endringen av
vektning av anleggsfordelingen som ble innført 2000.

Vi tillater oss likevel å advare mot en enda sterkere dreining i denne retning, slik
kriteriegruppa legger opp til i sitt forslag. Valdreskommunene frykter at den økte
anleggsutbyggingen i pressområder som følge av kriterieendringene fra 2000 og det økende
gapet mellom samlet godkjent søknadssum og tippemidler til fordeling vil føre til store
problemer for kommuner med spredt bosetting i kampen om spillemidler.

Det henvises til at en av de sentrale målsettingene i forhold til anleggsutviklingen er at
anleggsmassen skal gi flest mulig, og spesielt barn og ungdom, anledning til å drive idrett og
fysisk aktivitet. I denne sammenheng vil to problemstillinger være spesielt relevante for små
kommuner og kommuner med spredt bosetting:

1. Geografisk avstand
Selv om anleggsfordelingen viser en dårlig faktor for Oslo, har innbyggerne her
likevel en relativt sett god tilgang til anlegg. I pressområder vil det i stor utstrekning
være flere anlegg tilgjengelig for den enkelte innbygger i en geografisk akseptabel
avstand. I områder med spredt befolkning vil det i mange tilfeller være større
geografisk avstand til anlegg, og da kanskje særlig til store anlegg som flerbrukshaller,
ishaller, svømmehaller og ridehaller. Ofte kan disse ikke nås med offentlige
kommunikasjonsmidler til relevante tider. Dette fører i praksis til dårligere
tilgjengelighet til anleggene for en del av innbyggerne. Dette gjelder spesielt for den
prioriterte aldersgruppen 6-19 år.
Valdreskommunene er derfor av den oppfatning at det er  nødvendig  med en bedre
anleggsfordeling i strøk med spredt bosetting enn i pressområder for å nå målsettingen
om at anleggsmassen skal gi flest mulig, og spesielt barn og ungdom, anledning til å
drive idrett.



2. Økonomi
Små kommuner har i mange tilfeller tilsvarende små lag og foreninger som igjen har
begrenset kapasitet til å stå for bygging av store anlegg. En konsekvens er at
kommunen i større grad må ta ansvar for utvikling av anleggsmassen.
Bygging av store anlegg i små kommuner utgjør et prosentvis større innhugg i
kommuneøkonomien enn i store kommuner. Sammen kan disse to faktorene føre til et
begrenset anleggstilbud til innbyggerne.

Med bakgrunn i nevnte punkt, ber Valdreskommunene om følgende:

• at småkommunetillegget ikke fj ernes
• at antall personer som bor spredt i fylket gjeninnføres som vektfaktor
• alternativt at geografisk avstand til eksisterende anleggsmasse innføres som vektfaktor
• at alternativ 2 (en direkte økning av størrelsen på søknadssummer i kommuner med

svak/liten økonomi) under "Eventuelle andre kriterier" likevel vurderes som en
vektfaktor

Selv om nevnte forslag ikke innebærer en forenkling av spillemiddelordningen, ber en om at
hensynet til den overordnede målsettingen om tilgang til anlegg for flest mulig, og spesielt for
barn og unge, vektlegges høyere i den forestående prosessen.
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