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eistfoldffikeskornmune
Kontrollutvaiset-gi‘Cillmakt til å foreta ensir-inWiden vedtatte plan for selskapskr6nti;11.----

Følgende hadde ordet i sakerf:  Stig T. Nordberg og Helge Kotsfård.

PS 18/2010 Høring. Kriterier for fordeling av spillemidler til
idrettsanlegg
Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling:
1. Østfold fylkeskommune slutter seg til konklusjonen den oppnevnte arbeidsgruppa har

kommet fram til når det gjelder grunnlaget for den framtidige fylkesvise fordeling av
spillemidler til ordinære anlegg.

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

3. Videre slutter Østfold fylkeskommune seg til at ordningen med særskilte tilskuddssatser
for kommunene i Namdalen, Nordland, Troms og Finnmark og for kommuner med færre
enn 2000 innbyggere avvikles.

Saksordfører:  Inger-Christin Torp (Ap)

'fylkestingets behandling:
Saksordfører:  inger-Christin Torp (Ap).

Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.

Votering:
Innstillingen fra opplæring, kultur og helsekomiteen ble enstemmig vedtatt.

Fylkestingets vedtak 29.04.2010:
1. Østfold fylkeskornmune slutter seg til konklusjonen den oppnevnte arbeidsgruppa har

kommet fram til når det gjelder grunnlaget for den framtidige fylkesvise fordeling av
spillemidler til ordinære anlegg.

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

3. Videre slutter Østfold fylkeskommune seg til at ordningen med særskilte tilskuddsatser for
kommunene i Namdalen, Nordland, Troms og Finnmark og for kommuner med færre enn
2000 innbyggere avvikles.

Følgende hadde ordet i saken:  lnger-Christin Torp, Erlend Wiborg, Siv Jacobsen og Fredrik
Punsvik.

7



saker til behandling
PS 15/2010 Høring. Kriterier for fordeling av spillemidler til
idrettsanlegg
Fylkesrådmannens forslag til innstilling
1. Østfold fylkeskommune slutter seg til konklusjonen den oppnevnte arbeidsgruppa har

kommet fram til når det gjelder grunnlaget for den framtidige fylkesvise fordeling av
spillemidler til ordinære anlegg.

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

3. Videre slutter Østfold fylkeskommune seg til at ordningen med særskilte tilskuddssatser
for kommunene i Namdalen, Nordland, Troms og Finnmark og for kommuner med færre
enn 2000 innbyggere avvikles.

Opplæring, kultur og helsekomiteens behandling:
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag.
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Votering:
Fylkesrådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling 20.04.2010:
1. Østfold fylkeskommune slutter seg til konklusjonen den oppnevnte arbeidsgruppa har

kommet fram til når det gjelder grunnlaget for den framtidige fylkesvise fordeling av
spillemidler til ordinære anlegg.

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

3. Videre slutter Østfold fylkeskommune seg til at ordningen med særskilte tilskuddssatser
for kommunene i Namdalen, Nordland, Troms og Finnmark og for kommuner med færre
enn 2000 innbyggere avvikles.

Saksordfører:  lnger-Christin Torp (Ap)

PS,16/2010 Oppnevning av styreledere og styremedlemmer til
fyligalleriet Punkt Ø i Moss)o Det Norske BlåseenseMble i
Halde)i
Fylkesra annens forslag til vedtak
1. Som ny s eleder for fylkesgalleriet Punkt Ø fo lås med

varareprese ant til selskape eneralforsamling.
2. Oppnevning ti \fylkeskommunens representanter til n styre for Det Norske

Blåseensemble ges fram til politisk behandling i okto r.

Opplæring, kultur o helsekomiteens behandling:
Behandlingen av saken b vedtatt lukket i henhold til kommunelo ns § 31.3.
Komiteleder lnger-Christin trp orienterte om arbeidet.

Opplæring, kultur og helsekomitèçns medlemmer ga komiteleder fullmakt il å jobbe videre
med saken på komiteens vegne.



Østfold fyikeskornmune

Behandlet av
Opplæring, kultur og helsekomiteen
F Ikestin et

Møtebok - Saksframlegg

Saksnr.:
Løpenr.
Klassering:
Saksbehandler:

Møtedato
20.04.2010
29.04.2010

Høring. Kriterier for fordeling av spillemidler til
idrettsanlegg

2010/917
7505/2010
243
Jan Petter Olsen

Ved legg

1. Rapport — Kriterier for fordeling av spillemidler til idrettsanlegg.  Uttykket vedlegg

Utvalgssaksnr.
15/2010
18/2010

Bakgrunn for saken
Østfold fylkeskommune har mottatt overnevnte rapport Kriterier for fordeling av spillemidler til
idrettsanlegg til høring. Fristen var først satt til 15. mars 2010. På grunn av kort høringsfrist ble
det bestemt å avgi en administrativ uttalelse innen fristen til framlegging i fylkesutvalget
(18.03.2010) for ettersending til Kulturdepartementet. En utsatt frist til 1. mai åpner for en
politisk behandling etter vanlig prosedyre.

Kriterier for fordeling av midler til idrettsanlegg, herunder friluftsliv fra 1991, har variert
gjennom tidene som redskap for å fordele midler etter statlig målsettinger. Som følge av økt
spillemiddelomsetning gjennom de siste årtier, dog med en utflatning de siste årene, har
likevel ikke tilgjengelige spillemidler holdt tritt med behovet for midler til nye idrettsanlegg.
Dette skaper bl. a. behov for justering av kriteriene for fordeling for å etterleve de statlige
målsettinger.

Fakta
Til grunn for fordelingen mellom fylkene ligger et sett objektive kriterier. Fra tidlig på 1980-
tallet og fram til og med fordelingen i 1995 ble fordelingen foretatt ved å bruke lik prosentsats i
forhold til samlet søknadssum i fylkene. En evaluering av ordningen konkluderte med at dette
ikke gav en rettferdig fordeling av midler. Den viktigste grunnen til å velge et annet grunnlag
for fordeling, var at tildelte midler kunne variere i et forhold opp til ti til en mellom fylker, målt i
kroner pr. innbygger.

Ett sett kriterier ble da utarbeidet, vektet og lagt til grunn for fordelingen 1996 til og med 2000.
Disse var som følger:

• Godkjent søknadssum, vektet 50 %
• Antall innbyggere i fylket, vektet 125 %
• Antall personer som bor spredt i fylket, vektet 15 %
• Anleggsdekning (anleggsfordeling), vektet 10 %

Målsettingen med valg av disse kriterier og vektingen av disse var å oppnå en fordeling som
skulle gjøre tilskuddsordningen mer behovsbasert og utjevnende.



Fordelingskriteriene for den fylkesvise fordeling har vært gjennom flere faser for å etterkomme
de intensjoner som den statlige anleggspolitikken til enhver tid har lagt til grunn for
fordelingspolitikken. En hovedmålsetting er at:

Den samlede anleggsmassen skal gi t7est mulig anledning til drive idrett og fysisk aktivitet.
Anleggsmassen skal tilpasses aktivitetsprofilen i befolkningen. Den statlige idrettspolitikken
skal bidra til at befolkningen har et bredt spekter av lokalt forankrede aktivitetstilbud både i
regi av den frivillige medlemsbaserte idretten og gjennom mulighet for egenorganisert aktivitet.

Departementet søker gjennom fastsettelsen av beløpet til de respektive fylkeskommuner å
sikre en mest mulig rettferdig og utjevnende virkning ved fordeling av spillemidlene.

Gjennom St. meld. nr. 14 (1999-2000) Idrettslivet i endring og behandlingen av denne ble det
gitt tilslutning til endring av kriteriene. Kriteriet for spredt bosetning hadde vist seg ikke å
ivareta de hensyn som var ment ivaretatt gjennom bruk av dette kriteriet, mens kriteriet for
anleggsfordelingen ble vurdert til å kunne tillegges større vekt med begrunnelse i bedret
kvalitet på datagrunnlaget. På denne bakgrunn ble de kriteriene for "spredt bosetting" og
anleggsdekning slått sammen til "anleggsdekning", vektet 25 %.

- Summen av alle godkjente tilskuddsbeløp fra spillemidlene utgjør godkjent søknadssum fra
det enkelte fylket.

- Antall innbyggere — er alle innbyggere i fylket.
- Anleggsdekning bygger på opptelling av antall eksisterende idrettsanlegg i fylket. Anleggene

ble vektet med en skjønnsmessig fastsatt vektor, der anleggets kostnad og brukspotensial
er vektlagt. Vektorene varierte fra 1 til 8, der eksempelvis et orienteringskart var vektet 1,
fotballbane kunstgress 4 og en ishall 8.

Særlige tilskuddsatser

Tilskuddsatsene er gjenstand for noe differensiering gjennom såkalte  særlige tilskuddssatser.
Det er bare mulig å benytte en av disse særlige tilskuddsatsene.
Følgende særlige tilskuddsatser:

- Anlegg i kommuner i Troms og Finmark får et tillegg på 25 % av ordinært tilskudd
- Anlegg i kommuner i Namdalen og Nordland får et tillegg på 20 % av ordinært

tilskudd
- Anlegg i kommuner som ikke er omfattet av de to første punktene med færre enn

2000 innbyggere og som ikke har fri inntekt på mer en 50 % over landsgjennom_
snittet, gis et tilskudd på 10 % utover ordinært tilskudd til bygging av små flerbruks-
haller og små svømmehaller.

Tilskudd til nærmiljøanlegg fordeles til fylkeskommunene etter lik prosentsats av godkjent
søknadsum.

Tilskudd til mindre kostnadskrevende nærmiljøanalegg fordeles til fylkeskommunene etter
antall barn og unge i aldersgruppa 6 — 16 år.

I 2002 ble Anleggspolitisk program lansert som følge av Sundbergutvalgets rapport.
Det ble vist til at programsatsinger kan stimulere til mer og bedre anleggsutbygging av
befolkningstette områder. Satsinger kan bidra til en planmessig og behovsstyrt utbygging av
større kostnadskrevende anlegg for mindre særidretter. I tillegg kan programsatsinger
stimulere til nytenkning når det gjelder anleggsfeltet.
To anleggspolitiske programmer ble konkretisert, et for perioden 2003 — 2006 og et for 2007 —
2010.
I første periode ble det stilt ekstra midler, totalt kr. 234 mill., til rådighet for 4 programområder;
pressområder, til kostnadskrevende anlegg, moderne anlegg og en utstyrspott (forvaltet av
Norges idrettsforbund).
I andre periode ble kr. 250 mill. stilt til rådighet til samme formål med unntak av moderne
anlegg.



Fylkesrådmannens vurdering
Kommentarertil det enkelte kriterium:
Fra Østfolds side støttes det opp om at stønadsordningen skal være søknadsbasert.
Anleggene er ført opp og vurdert i de respektive kommuners kommunedelplaner i hele landet
og danner et reelt behovsgrunnlag for anleggsutbygging. Fylkesrådmannen vil anbefale at
fylkestinget gir sin tilslutning til at søknadsmassen fortsatt skal vektes 50 %.

Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet omfatter så store deler av befolkningen at et
fordelingskriterium basert på rent innbyggertall er reelt og oversiktlig. Barn og unge er et
satsningsområde for idretten, og antall barn og unge kunne vært benyttet som alternativt
kriterium, men nedslagsfeltet for spillemiddelordningen har et videre omfang i store deler av
befolkningen. Dessuten gir et kriterium basert på antall barn og unge små utslag i forhold til
antall innbyggere. Andel barn og unge i fylkene varierer fra 17.6 % - 19.9 med et
landsgjennomsnitt på 18.2 %.

Anleggsdekning innebærer at en har tilstrekkelig antall anlegg fordelt på aktivitetsprofilen til
brukerne i fylket. Antall anlegg alene er ikke egnet som indikator på god og dårlig
anleggsdekning, men må sees i forhold til befolkningstetthet, avstander til idrettsanlegget o.l.
De nye kriterier baserer seg på en vekting av anlegg fra 1 — 6 der sentrale anleggskategorier
utgjør vektingsgrunnlaget. Fylkesrådmannen mener de nye vektingskriteriene for de ulike
anlegg, basert på bruk og kostnad, synes greie og håndterbare.

Kommunenes økonomiske situasjon påvirker utbygging av drettsanlegg. Kommuner med sterk
økonomi mottar etter Riksrevisjonens vurdering uforholdsmessig stor andel av spillemidlene.
Dette henger sammen med at spillemidlene er en toppfinansiering og at velsituerte kommuner
har bedre økonomisk grunnlag til å finansiere store og kostbare anlegg. Dessuten har de
økonomisk evne til å bidra med tilskudd til lag og foreningers anleggssøknader.
Kommuner med mindre enn 2000 innbyggere og frie inntekter mindre enn 50 % av
landsgjennomsnittet har hatt 10 % i ekstrastønad. Til nå har ingen av de to østfoldkommunene
som dette omfatter, gjort seg nytte av denne ordningen.

Kommunal og arbeidsdepartementets regionalpolitiske overføringer bør være hovedverktøyet
for regjeringens politikk for distriktene og fordeling av inntekter mellom kommunene.

De foreslåtte nye kriterier for fordeling vil gi liten endring for Østfold. Østfold har relativt få
søknader i forhold til mange andre fylkeskommuner. Kriteriet søknadsmasse gir derfor liten
tildeling til Østfold. Derimot bor det relativt mange mennesker i fylket, også barn og unge.
Befolkningen og eller antall barn og unge 6 -19 år gir Østfold relativt god tildeling på dette
kriteriet. Ettersom fylket har hatt og har fremdeles relativt få søknader i forhold til andre fylker,
gir dette vårt fylke god uttelling på kriteriet "anleggsdekning".
Østfold er i den situasjon at fylket ligger lavest på statistikken (med unntak av Oslo) målt i
tilskuddskroner pr. innbygger og øverst på statistikken målt i tildeling i prosent av
søknadsmassen.
Målet om å gi flest mulig anledning til å drive fysisk aktivitet på sitt nivå innenfor den
organiserte idretten og som egenorganisert virksomhet forutsetter at det bygges
behovsprøvede anlegg og fasiliteter der folk bor. I så måte er anleggsdekningen målt i kr. pr.
innbygger den nest laveste i landet for Østfold.

Østfold er blitt definert som et pressområde (Fredrikstad og Sarpsborg). Gjennom
anleggspolitisk program 2003 — 2006 mottok bl. a. Sarpsborg ekstra midler til
kunstgressbaner og ishockeyhall. Moss har også mottatt midler til ishockeyhall. Rudskogen
Motorsenter AS og Borg MC har mottatt til sammen tilsagn om kr. 20 mill. til sine anlegg.
I videreføringen av anleggspolitisk program 2007 — 2010 er ikke Østfold inne med noen ekstra
anleggskroner med unntak forsøksprosjektet "Friplassen" i Sarpsborg, et av to forsøksanlegg
for fridrett i landet.



Fylkesrådmannens forslag til innstilling
1. Østfold fylkeskommune slutter seg til konklusjonen den oppnevnte arbeidsgruppa har

kommet fram til når det gjelder grunnlaget for den framtidige fylkesvise fordeling av
spillemidler til ordinære anlegg.

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

3. Videre slutter Østfold fylkeskommune seg til at ordningen med særskilte tilskuddssatser
for kommunene i Namdalen, Nordland, Troms og Finnmark og for kommuner med færre
enn 2000 innbyggere avvikles.

Sarpsborg, 16. mars 2010

Atle Haga
fylkesrådmann

Odd Roald Andreassen
fylkesdirektør


