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Fylkesrådets innstilling til vedtak:

1. Fylkestinget i Nord-Trøndelag gir sin tilslutning til anbefaling i rapporten om nye kriterier
for fordeling av spillemidler til fylkeskommunene for ordinære anlegg når det gjelder
kriterier og vekting:

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

2. Fylkestinget støtter ikke anbefalingen om å fjerne ordningen med særskilte
tilskuddssatser for kommunene i Namdalen, Nord-Norge og for kommuner med færre
enn 2000 innbyggere.



Fylkesrådets vurdering:

Spillemidlene til utbygging av anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er et viktig
virkemiddel for idretten og befolkningen i fylket. Det er således av stor betydning at midlene til
dette formålet blir fordelt med en representativ god fordeling fylkene imellom. Siden 1995 har
det vært såkalte objektive kriterier som grunnlag for denne fordeling. Dagens kriterier foreslås
opprettholdt med endring av at kriteriet innbyggertall endres til å omfatte barn og ungdom og at
det for anleggsfordeling innføres en ny og mer representativ modell i forhold til kostnad, bruk
og målgruppe.

Det er foretatt en grundig gjennomgang for å kunne sammenholde dagens kriterier med
forslaget til nye kriterier i rapporten. De omfatter også tidligere foreslått modell fra Nord-
Trøndelag. De foreslåtte endringene i kriteriene medfører at vårt fylke vil komme positivt ut
med økning i tildelt rammebeløp sammenholdt med dagens kriterier og "modell Nord-
Trøndelag". Det er særlig den nye beregningsmodellen for  anleggsfordeling som gir et mer
representativt og riktig bilde.

Når det gjelder ordningen med særskilte tilskudd for Nord-Norge, Namdalen og kommuner
med færre enn 2000 innbyggere tilrås disse opprettholdt som et viktig element for å stimulere
til utbygging av anlegg i områder med små kommuner, tynt befolkningsgrunnlag, spredt
bosetting og store avstander.

Konklusjonen er således at det gis tilslutning til kriteriegruppas anbefaling om endringer med
hensyn til kriterier og vekting for den fylkesvise fordeling av spillemidler til ordinære anlegg:

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

Steinkjer, 23. mars 2010
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