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NYE KRITERIER FOR TILDELING  AV  SPILLEMIDLER  -  HORINGSUTTALELSE
FRA LENVIK KOMMUNE

Vi viser til utsendte rapport om nye kriterier for fordeling av spillemidler til idrettsanlegg.
Dokumentet ble utsendt på høring med svarfrist 15.03.10, senere endret til 01.05.10.

Det mest ytterliggående forslaget fra den nedsatte kriteriegruppa er at ordninga med særskilte
tilskuddssatser for kommunene i Namdalen, Nordland, Troms og Finnmark anbefales
avviklet. Dette oppfattes som meget radikalt.

Forslaget vil for Lenvik kommune bety at vi i enda større grad vil slite med å ta unna for det
etterslepet på 4-5 år som kommunen har når det gjelder behov for idrettsanlegg. Denne
utfordringa forsterkes ytterligere ved at kostnadene ved bygging av idrettsanlegg og andre
bygg er vesentlig høyere i Troms enn ellers i landet (slått fast av Byggfakta).

Ei anna utfordring innafor samme segment er det faktum at Norsk Standard stiller helt andre
krav i vår landsdel til dimensjonering av bæreverk med tanke på vind og snømengde. Dette er
ytterligere fordyrende.

I tillegg er reising samt rehabilitering av flere idrettsanlegg avhengig av spesiell kompetanse
som ikke er tigjengelig her i landsdelen. Dette fordyrer slike byggeprosjekt enda mer.

Vi registrerer også at kriteriet antall innbyggere er foreslått forandret til innbyggere i alderen
16-19 år. I en landsdel som vår har vi også et tungt ansvar for folkehelsa og bygging av stadig
nye anlegg bidrar til å aksie dette ansvaret. Dette momentet synes ikke å ha blitt tatt hensyn
til når forslaget ble fremmet.

Vi vil videre påpeke at total fylkesvis anleggsdekning ikke er noe tilfredsstillende mål på
hvordan situasjonen er. Tar vi derimot gjennomsnittlig reiseavstand til aktuelle idrettsanlegg i
Troms målt mot samme parameter på Østlandet vil nok konklusjonen bli en annen.

Synspunkter fra daglig leder i Lenvik idrettsråd er innbakt i denne uttalelsen.
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Lenvik kommune krever såeldes at det særskilte tillegget på 25 prosent for Namdalen og
nordover må bestå. Noe annet er uaktuelt og vil sette så vel landsdelen som Lenvik kommune
enda mer tilbake anleggsmessig.
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