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Kriterier for fordeling av spillemidler til idrettsanlegg — høringsuttalelse fra
idrettsrådene i Tolga, Os, Røros og Holtålen kommuner (Itroh)

Det vises til arbeidsgruppens rapport datert 18.desember 2009. Kriteriegruppa har vurdert
dagens kriterier for fordeling av spillemidler til fylkeskommunene. I gruppas mandat framgår
det at gruppa skal vurdere:

hvordan kriteriene har virket på fordelingen mellom fylkene
om det har ført til bedre anleggsdekning i pressområder
om vekting av kriteriene bør endres
om evt. andre kriterier kan benyttes

Sett på bakgrunn av at det i rapporten beskrives at det er en vesentlig hovedutfordring i
tilskuddsordningen at det er et betydelig misforhold mellom søknadsvolum og disponible
midler ser vi med undring på at det ikke i gruppas mandat inngår en vurdering av virkemidler
i spillemiddelordningen for å få til flere interkommunale anleggsprosjekt.

Bygging av interkommunale anlegg — fordeling av kostnader
Etter nærmere regler kan det søkes om særlig tilskudd av spillemidler til større
interkommunale idrettsanlegg. Vilkårene framgår av V-0733 Bestemmelser om tilskudd til
anlegg for idrett og fysisk aktivitet s. 24:

2.6.3 Særskilt tilskudd ved storre interkommunale idrettsanlegg

Det kan søkes om ekstra tilskudd på inntil 20 % av ordincer tilskuddssats til større
interkommunale idrettsanlegg, forutsatt at følgende vilkår er opp5lt:

I. Anlegget er et større kostnadskrevende anlegg, feks. svømmeanlegg eller
flerbrukshall. Andre anlegg vurderes særskilt.

2. Det er inngått bindende skriftlig avtale mellom to eller flere kommuner
vedrørende investering og drift. Avtalen må inneholde følgende elementer:

a) Hver deltagende kommune bidrar med minimum 5 % av godkjent
kostnad. Kommunenes bidrag må dokumenteres.
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b) Det kreves skriftlig drifisavtale på minimum 20 år mellom deltagende
kommuner, hvor kommunene forplikter seg til å bidra økonomisk til
driften av anlegget. Bidraget må være i samsvar med kommunens bidrag
etter pkt. a).

Departementet godkjenner om anlegg oppfyller vilkårene ovenfor. Søknad om
godkjenning av ekstra tilskudd sendes departementet innen 1.  desember 2009.

Interkommunale anlegg  — nytteverdi
Grunntanken som ligger bak bygging av regionale og interkommunale anlegg er at vi på tross
av kommunegrenser ligger i samme region. Vi har alle behov for samme typer anlegg, men
samtidig er det klart at det ikke er behov for sentralanlegg i alle kommunene. Ved å gå
sammen om bygging får alle deltakende kommuner eier og bruksrettigheter til et fellesanlegg.
I de fleste tilfellene holder disse anleggene en høy standard og med mulighet for å arrangere
større mesterskap. Gevinsten er her åpenbar. Flere kommuner deler på utgiftene samtidig som
regionen får et spesialanlegg for denne idretten.

Økonomisk gir bygging av regionalanlegg større utbytte enn et kommuneanlegg. Sett i
forhold til rene kommunale anlegg gir regional anleggsutbygging større brukerantall, bedre
inntektspotensiale og kostnadsbesparelse ved å samles om ett fellesprosjekt.

Bygging av regionale anlegg gir på fiere vis grunnlag for styrket samhold i regionen samtidig
som totalresultatet blir et bedre tilbud til brukerne. Større arrangementer blir lagt hit og
regionen høster gevinster av dette.

Interkommunalt anleggsprosjekt i regi av idrettsrådene i Tolga, Os, Røros og Holtålen
(Itroh)
Idrettsrådene i Os og Tolga iverksatte våren og sommeren 2009 et arbeid med utredning av
mulighetene for et interkommunalt samarbeid om bygging og drift av idrettsanlegg. Røros
Idrettsråd tiltrådte dette samarbeidet tidlig høsten 2009. Fra og med februar 2010 inngår også
Holtålen Idrettsråd i prosjektet. Det vurderes i nasjonal sammenheng å være relativt unikt at
en har klart å få til et samarbeid på tvers av to fylkesgrenser om realisering av
interkommunale idrettsanlegg.

I Stortingsmelding nr. 14 (1999-2000) Idrettslivet i endring framgår det at det i framtiden må
fokuseres på å bygge anlegg som sikrer et større mangfold av aktiviteter. Ved en slik
tilrettelegging vil det kunne gi en større del av befolkningen mulighet for fysisk aktivitet.
Gode modeller for finansiering og drift anleggsutbygging på tvers av kommunegrensene
vurderes å være et viktig virkemiddel for nå en slik målsetting.

Erfaringene så langt i prosjektperioden viser at regelverket for spillemidler ikke i tilstrekkelig
grad er tilpasset ulike eierskapsmodeller for finansiering og drift av interkommunale anlegg,
men tar hensyn til en tradisjonell eierskapsmodell er der de samarbeidende kommuner bygger,
eier og drifter anleggene. Regelverket for tildeling av spillemidler til større kostnadskrevende
interkommunale idrettsanlegg vurderes også i liten grad å ta hensyn til de økonomiske
rammebetingelsene i mindre kommuner. 5% medfinansiering i et anleggsprosjekt til kr. 30
mill, er et relativt lite økonomisk bidrag for en stor kommune, men for en kommune med
noen få tusen innbyggere er dette et stort økonomisk løft.



Vi ber derfor om at foretas en gjennomgang av regelverket om særlig tilskudd til større
interkommunale anlegg. Vi har i den forbindelse stilt oss til disposisjon for å dele våre
erfaringer med dept. (invitasjon til møte og befaring på Røros) og iverksetting av et 2-årig
pilotprosjekt:

  Med utgangspunkt i beskrevne anleggsprosjekter i de samarbeidende kommuner
utvikle konkrete referansemodeller for interkommunal anleggsutbygging, som tar
hensyn til ulik organisering av eierskap, finansiering og drift

•

Referansemodellene skal kunne godkjennes av dept. som interkommunale anlegg i
spillemiddelsystemet og derved være berettiget ekstra spillemidler

  I den grad erfaringene i prosjektperioden tilsier at det er hensiktsmessig at regelverket
for godkjenning som interkommunale anlegg i spillemiddelsystemet bør endres
arbeide for realisering av slik tilpasning av regelverket

  Erfaringene i prosjektperioden skal dokumenteres i egen prosjektrapport til dept.

For ytterligere opplysninger kan prosjektleder Rune Johnsen kontaktes, tlf. 40 01 39 75 eller
e-post: ril-hovedla roros.net
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