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Lillehammer, 28. april 2010

Høringsuttalelse til forslag til nye kriterier for fylkesvis fordeling av spillemidler til
idrettsantegg

Vi viser til brev fra Kulturdeparternentet datert 26.1.2010, vedlagt høringsrapporten "Kriterier for
fordeling av spillemidler til idrettsanlegg". Oppland fylkeskommune (OFK) har arbeidet ut fra en
høringsfrist 1. juni. Høringsfristen er satt til 1. mai 2010 (jf. e-post fra Morten Roa 5.3.2010).
Dette gjør at høringsinnspillet fra OFK ikke behandles for Fylkesutvalg 11.5.2010. Eventuelle
endringer under behandling vil ettersendes.

OFK mener det er positivt at staten ønsker å vekte antall barn og unge i den fylkesvise
fordelingen, og konklusjonene når det gjelder endrede kriterier for anleggsfordeling synes å være
fornuftige. Det virker også riktig at tilskuddsordningen ikke skal ha som formål å ha en
kommunal økonomisk utjevnende effekt, slik at kommunenes økonomi ikke tas med som et
kriterium i fordelingen. OFK støtter derfor forslaget til nye kriterier som er lagt ut på høring.

OFK vil benytte anledningen til å oppfordre staten til å i sterkere grad bidra til finansiering av
store internasjonale idrettsanlegg. Blant annet som en følge av OL i 1994, har vi her i Oppland
flere store internasjonale anlegg, og utfordringene med å drifte, vedlikeholde og utvikle disse er
store. OFK ønsker fremtidige forutsigbare ordninger for disse store internasjonale anleggene som
en egen post i statsbudsjettet. Den viktigste målgruppe for bruk av spillemidler til idrettsformål er
barn og ungdom, og det synes feil å ta av disse inidlene til å finansiere de store internasjonale
anleggene.

Vi håper våre betraktninger vil bli tatt med i det videre arbeidet med å utvikle tilskuddsordningen
til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.
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