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Sak nr. 19/10   

Høring - Kriterier for fordeling av spillemidler til 
idrettsanlegg. 
Rapport fra ”Kriteriegruppen” – oppnevnt av Kultur- 
og Kirkedepartementet 
 

 

   
 
Faktaopplysninger. 
 Det er kommet melding om forlengelese av høringsfristen. Saken blir lagt frem for 
Fylkestinget Nordland i april. 
 
Kultur- og kirkedepartementet oppnevnte i februar 2009 en arbeidsgruppe – Kriteriegruppen 
– med oppgave å vurdere kriteriene for den fylkesvise fordeling av spillemidler til 
idrettsanlegg. 
 
Gruppen konkluderer i sin innstilling av 18.12.09. med følgende: 
 
”Gruppa anbefaler at følgende kriterier og vekting av disse legges til grunn for fremtidig 
fylkesvise fordelinger av spillemidler til ordinære idrettsanlegg: 
 

- Godkjent søknadssum, vektes 50 % 
- Antall innbyggere 6 – 19 år, vektes 25 % 
- Anleggsfordeling, beregnet etter ny modell, vektes 25 % 

 
Gruppa anbefaler at ordningen med særskilte tilskuddssatser for kommunene i Namdalen, 
Nordland, Troms og Finnmarks, og for kommuner med færre enn 2000 innbyggere avvikles.” 
 
 
 
Dagens ordning (fra 2001) for fylkesvis fordeling baserer seg på følgende kriterier:   
 

- Godkjent søknadssum, vektes 50 % 
- Antall innbyggere, vektes 25 % 
- Anleggsfordeling, vektes 25 % 

 
Videre har man særskilte tilskuddssatser slik: 

- Anlegg i kommuner i Finnmark og Troms får tillegg på 25 % av ordinært tilskudd 
- Anlegg i kommuner i Nordland og Namdalen får tillegg på 20 % av ordinært tilskudd 
- Anlegg i kommuner som ikke er omfattet av de to første punktene med færre enn 

2000 innbyggere og som ikke har fri inntekt på mer enn 50 % over 
landsgjennomsnittet, gis tilskudd på 10 % utover ordinært tilskudd til bygging av små 
flerbrukshaller og små svømmehaller. 

 
Fordeling av tilskudd til nærmiljøanlegg fordeles i dag til fylkeskommunene etter lik 
prosentsats av godkjent søknadssum. Denne fordeling har ikke vært en del av gruppas 
mandat. 
 
Høringsuttale fra Helgeland Regionråd vedtatt i møte den 18.mars 2010. 
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Helgeland Regionråd har vurdert høringsforslag fra Kulturdepartementet og vil med dette 
fremme følgende innspill overfor styret i Nordland Idrettskrets.  
 
Kulturdepartementet legger i sitt forslag opp til en ytterligere tilsiktet økning av midler til 
befolkningstette områder. Nordland har et stort etterslep, og kriteriegruppas anbefalinger vil 
føre til lengre køer for tildeling av spillemidler. Dette er vi svært bekymret over, da vi tror det 
vil føre til en langsom nedbygging av idrettstilbudet i grisgrendte strøk. 
 
Helgeland Regionråd synes det er svært uheldig at Kulturdepartementet legger opp til et 
idrettspolitisk virkemiddel som stimulerer anleggsutbyggingen i befolkningstette områder, og 
som i motsatt fall gjør det vanskeligere å realisere idrettsanlegg i distriktene. Reduksjon av 
spillemidler til grisgrendte strøk vil føre til begrensninger for hvilke typer idretter som kan 
utøves. Mindre tilgang på midler vil redusere muligheten til å bygge ulike typer anlegg som 
gir en bredde i idrettstilbudet. Vi finner det heller ikke rettferdig og bruke en sammenligning 
som viser anleggskroner pr. innbygger på byer som grisgrendte strøk som grunnlag for en 
fordreining av fordelingen. 
 
Det står i rapporten at byggekostnadene ikke var vesentlig dyrere i Nord Norge. 
 Vi har fått andre opplysninger baserer seg på Byggfakta sin rapport 4 kvartal 2009 som er 
følgende:  
 
Gjennomsnitt pris byggekostnader idrettsbygg på landsbasis          11.688 kr/m2  
 
Gjennomsnitt pris byggekostnader idrettsbygg Nordland fylke        15.439 kr/m2  
 
Dette vil si at det koster 32 % mer å bygge idrettsbygg i Nordland sammenlignet med 
landsgjennomsnittet.  
 
Vi ber om at Kulturdepartementet fortsatt tar hensyn til den geografiske oppbyggingen av 
landet med mange små grisgrendte strøk. Vi finner det også merkverdig med en ytterligere 
forsterking av anleggsutbyggingen i befolkningstette områder når Kulturdepartementet i 
tillegg har avsatt en egen årlig pott i en betydelig størrelse til fordeling av spillemidler til 
press/- befolkningstette områder.  
 
Helgeland Regionråd ber om at idrettens meldte behov gjennom volum spillemiddelsøknader 
er avgjørende for fremtidig fordeling av spillemidler. 
 
 
I samsvar til fremlagte rapport bør godkjent søknadssum vektlegges mer. Godkjent 
søknadssum er med på å synliggjøre et behov for spillemidler, og med større vekt på dette 
vil etterslepet på spillemidlene kunne reduseres. 
Den viktigste målgruppen for bruk av spillemidler til idrettsformål er barn (6-12 år) og ungdom 
(13-19 år). Dette bør fortsatt være fokus, men vurderinger av lokale behov bør en ta hensyn 
til slik at det er mulig for alle å være i fysisk aktivitet i idretts- og friluftslivsanlegg nært der de 
bor. 
Anleggsdekning som kriterium bør fjernes som en del av fordelingsnøkkelen da den i for stor 
grad speiler dagens behov og ikke fremtiden. Den undergraver lokaldemokratiet og er lite 
etterprøvbar for søker, kommuner og fylker. 
 Det bør likevel være en særskilt ordning for kommuner med lavt innbyggertall.  
 
FORSLAG TIL INNSTILLING 

• Arbeidet innen fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv må styrkes som regionalpolitisk 
 område. 
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• Kulturdepartementet bør sette i gang arbeidet med å revidere gjeldende idrettspolitikk 
 og utarbeide en ny overordnet kostnadsnøkkel for fordeling av spillemidler 
 med større vekt på regionalpolitisk råderett. 

• Inntil videre bør gjeldende fordelingsnøkkel for spillemidler til anlegg for idrett og 
 fysisk aktivitet etter overskudd i Norsk Tipping A/S endras slik: 
 Godkjent søknadssum vektes med 70 %. 
 Befolkningsgrunnlag vektes med 30 %. 
 Kriteriet ”anleggsdekning” fjernes som en del av fordelingsnøkkelen. 
 Det bør være en særskilt ordning for kommuner med lavt innbyggertall. 

 
 Ny fordelingsnøkkel bør tidligst gjelde fra 2011. 
. 
 
 
 
Sendt: 
           Nordland fylkeskommune 
           Kultur- og Kirkedepartementet 


