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Kriterier for fordeling av spillmidler til idrettsanlegg - Høringsuttalelse fra
Rådmannsutvalget KS Troms

Viser til forslaget til endring av kriterier for tildeling av spillemidler til idrettsanlegg som
for tiden er ute til høring med utsatt høringsfrist til 1. mai 2010.
Forslaget har vært drøftet i Rådmannsutvalget for KS Troms.

Rådmannsutvalget  i KS  Troms vil advare mot forslaget som går på å ta bort de
tilleggene som kommuner i Nord-Norge samt kommuner med under 2000 innbyggere
har fått i forbindelse med beregning av finansieringsandel til bygging av idrettsanlegg.
Dette vil kunne bidra til en forsterking av de problemene som utkantnorge opplever
med avfolking.

Erfaring tilsier at tilgang til moderne og funksjonelle idrettsanlegg er et viktig moment for
unge familier når de vurderer hvor de skal slå seg ned. Bl.a. Lavangen kommune har tatt
konsekvensen av dette og realiserer en ny og moderne flerbrukshall og et svømmeanlegg
tilpasset lokalt behov.

Kommunene i Troms tildeles i dag et for lavt tilskudd til idrettsanlegg og anlegg for fysisk
aktivitet i forhold til behovet. Konklusjonene fra kriteriegruppa vil gi en ytterligere forverret
situasj on.

Troms har store utfordringer knyttet til folkehelsa. En reduksjon i tilskudd til
anleggsutvikling i fylket vil gi oss enda færre virkemidler i arbeidet med bedring av
folkehelsa. Det fremstår som et paradoks at man samtidig kan prioritere betydelige midler til
anleggsutvikling i pressområder.



Et bortfall av 25 % tillegg på søknadsbeløpet vil få betydelige negative konsekvenser for
bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i Troms. Fylket består for det meste av små
kommuner med stram økonomi hvor bortfallet av tillegget vil gjøre det enda vanskeligere å
opprettholde et bredt anleggstilbud på linje med resten av landet. Det er dokumentert at det er
dyrere å bygge i Troms enn i andre fylker.1

Rådmannsutvalget for KS Troms ber derfor om at ordningen med særskilte
tilskuddssatser for kommunene i Troms opprettholdes.

(
For Rådmannsutvalget i KS Troms
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Jan-Hu o Sørensen M ne Nicolaisen
Leder rådmannsutvalget Regiondirektør
KS Troms KS Nord-Norge

1
"Når det gjelder nybygg så kan jeg generelt si at Byggekostnaden varierer i forhold til flere forhold Det viktigste forholdet er den

generelle markedssituasjonen. For eksempel er det generelt dyrere å bygge i pressområder som Oslo, Akershus, Stavanger og Tromsø. Det
er også slik at beliggenhet (nærhet til hvor entreprenøren) er en viktig faktor. Dette fordi merkostnader ved transport og
forlegning/forpleining av personell er en mer vesentlig kostnad enn transportkostnader av materiell. Men selvfølgelig vil også
transportkostnader ligge inne i en kalkyle.
Gjennomsnitt totalkostnad pr m2 for alle bygg er akkurat nå kr. 17 002 og for idrettsbygg på landsbasis er kr. 18 774,- mens kostnaden
spesifikt for Troms er kr 22 825 og Idrettsbygg er 20 688. Dette betyr at Troms ligger 34 % høyere enn landsgjennomsnittet akkurat nå
generelt på nybygg, mens prisen på idrettsbygg bare ligger ca 10 % over landsgjennomsnittet. Troms er for øvrig det dyreste ftlke å bygge i
akkurat nå."
informasjon fra Pål Engeseth administrerende direktør i Byggfakta Docu AS


