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SPILLEWIIDLER TIL IDRETTSANLEGG - FORSLAG TIL NYE KRITERIER FOR
FYLKESVIS FORDELING - HØRINGSUTTALELSE FRA PORSGRUNN KOMMUNE

Kulturdepartementet har sendt ut til høring: Kriterier for fordeling av spillemidler til idrettsanlegg.
Høringsknstans er bl a landets kommuner.

Porsgrunn kommune har i de siste års tildelinger registrert at det har vært en skeivfordeling av
midler ti14 de forskjellige fylkene og gjennom det vært svært ulik ventetid for utbetaling av ordinære

Telemark har kommet uheldig ut i denne fordelingsmodellen og ventetiden har vært
opp mot 5 — 6 år, mens de i andre fylker har kunnet operere med ca 2 år.

Vi er derfor glad for at det er satt i gang en prosess for å se på gjeldende fordelingsordning.
Hensikten med en slik prosess må være at en skal få en mer rettferdig og likhetlig fordeling av
spillemidlene.

Kommurene i Telemark har etter initiativ fra Telemark fylkeskommune hatt et fellesmøte hvor
kriteriene har blitt drøftet. Fylkeskommunen vil ha en politisk behandling av dette før uttalelse
sendesinn til departementet. Vi oppfattet at det var stor enighet i de tankene som ble framlagt på
fellesmatet og at det vil gjenspeile seg i fylkeskommunens uttalelse.

Med bakgrunn i fellesmøtet, vil Porsgrunn Kommune støtte uttalelsen som Telemark
fylkeskarnmune kommer med. Spesielt viktig er det å fremheve at tildelingskriterier basert på 70 %
godkjente søknader og 30 % befolkningsgrunnlag er framtidsretta og vil gi en viss utjevning av % -
vis innvitgede søknader mellom de ulike fylkene.

Vi håper departementet vektlegger hva de som praktiserer ordningen til daglig uttrykker av
løsninger og at disse tankene vil gjenspeile seg i framtidige kriterier for fordeling av spillemidler til
idrettsanlegg.
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