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Spillemidler til idrettsanlegg  -  forslag til nye kriterier for fylkesvis fordeling  -
høringssvar

Vedlagt følger fylkestingets behandling av nye kriterier for fylkesvis fordeling av
spillemidler.

Fylkestinget behandlet høringsuttalelsen i siste fylkestingsamling, 19. april som sak 064/10:

Vedtak:

1. Nordland fylkesting mener det foreliggende forslag til fylkesvis fordeling av
spillemidler til anlegg ikke ivaretar hensynet til distrikts-Norges utfordringer med
spredt bosetning og mange små kommuner. Anleggsutbyggingen baseres på
kommunalt vedtatte anleggsplaner med grunnlag i behovsvurderte prioriteringer,
kommunale egenandeler og ulik lokal medvirkning gjennom sponsormidler, dugnad
m.m. Denne behovsvurderte søknadsmasse med tilhørende søknadssum viser
kommunenes evne og vilje til å realisere anlegg. Primært bør derfor de fylkesvise
godkjente søknadsmasser med bakgrunn i vedtatte kommunale og fylkeskommunale
planer utgjøre 100 % av fordelingsgrunnlaget.

2. Dersom andre forhold legges til grunn, må både folketall og hensynet til
kommunestruktur / spredt bosetning og avstander vektlegges. Sekundært foreslås
derfor at de fylkesvise rammer baseres på et grunntilskudd med kr. 200.000 pr.
kommune. For det resterende beløp vektes innbyggertall med 25 %, der aldersgruppen
6-19 år legges til grunn som foreslått, mens godkjent søknadssum vektes med 75 %.
Å ha et felles kriteriesett for anleggsdekning rundt om i landet er lite hensiktsmessig.
Anleggsdekningen påvirkes av mange faktorer som interesse og tradisjoner, naturgitte
forhold, avstander og befolkningsgrunnlag m.m. Hvert fylke må derfor utfordres til å
utarbeide egne kriteriesett for anleggsdekning basert på egne utfordringer og behov.
Kriteriet anleggsdekning i den nasjonale fordelingen bør derfor utgå.

3. Forslaget om å fjerne Nord-Norge tillegget baseres på en antakelse fra utvalget om at
kostnader ved idrettsbygg har jevnet seg ut på landsbasis. Tall fra Byggfakta, siste
kvartal 2009, viser imidlertid at kostnader ved idrettsbygg i Nordland ligger 32 %
høyere enn landsgjennomsnittet. Dette tilsier at dagens muligheter til å gi anleggene i
Nord-Norge 20% i tillegg til statens ordinære tilskuddssatser må opprettholdes.
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Fylkeskommunene i Nord-Norge må selv kunne avgjøre om denne mulighet ønskes
brukt.
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