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Høringsuttalelse—Kriterier for fordeling av spillemidler til idrettsanlegg.

Vi viser til høringsbrev datert 26.01.10 vedrørende Kulturdepartementets høring — kriterier for

fordeling av spillemidler til idrettsanlegg.

Indre Namdal Regionråd har i møte 10.03.10 behandlet saken. I sak 19/10 vedtok Indre Namdal

Regionråd følgende høringsuttalelse:

1) Det er klart urimelig at kriteriet med geografi tas bort. Tilgang på sponsormidler er
mer begrenset i områder som Indre Namdal, sammenlignet med tettbygde områder
av landet. Det må fortsatt være viktig at anlegg i distrikt med lavere
befolkningsgrunnlag kan prioriteres. Lang transport til anlegg vil føre til mindre og
dyrere bruk. Det er viktig for bolyst i distriktsnorge at det kan tilbys gode og
oppdaterte idrettsanlegg i sine nærmiljøer.

2) Indre Namdal Regionråd krever derfor at særskilte tilskuddsatser må bestå.

3) En aktiv anleggspolitikk i småkommuner har også en helse og miljøgevinst. Lang vei
til større anlegg, fører til mindre aktivitet. Når en tar bort tilleggsatsen for geografi
betyr dette en omfordeling som går ut over distriktene. En kan heller ikke se at det
geografiske kriteriet er spesielt kompliserende for ordningen.

4) I Miljøverndepartementets godkjenning av fylkesdelplanen for Indre Namdal ble det
signalisert at regionen bør ha en tydeligere satsing på de med dårligst helse.
Opprettholdelse av særskilte tilskuddsatser vil øke muligheten for Indre Namdal å
kunne øke innsatsen overfor de med dårligst helse.

Særutskriften fra behandlingen følger som vedlegg.
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