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Sakens bakgrunn

I Ot.prp. nr. 10 (2008-2009) Om lov om endringer i forvaltningslovgivningen mv.
(gjennomføringen av forvaltningsreformen) er det i pkt. 2.4. Kultur, varslet at Kultur- og
kirkedepartementet (KKD) vil ta initiativ til en gjennomgang av dagens kriterier for
fordeling av spillemidler til idrettsanlegg.

I februar 2009 etablerte departementet en arbeidsgruppe, med mandat å
vurdere gjeldende kriterier. Kriteriegruppa har gjermomført sitt arbeid i forhold til sitt mandatet.

Gruppa anbefaler at følgende kriterier og vekting av disse legges til grunn for
framtidige fylkesvise fordelinger av spillemidler til ordinære idrettsanlegg:

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

Gruppa anbefaler at ordningen med særskilte tilskuddsatser for kommunene i
Namdalen, Nordland, Troms og Finnmark, og for kommuner med færre enn 2000
innbyggere, avvikles.
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Disse kriteriene er nå ute på høring med høringsfrist 15. mars 2010. Saltdal kommune er en av
mange høringsinnstanser.

Vurdering

Spillemiddelordningen ble etablert etter Stortingsvedtak i 1946. Første tildelinger ble foretatt i
1948.
Man har hatt flere kriterier for fordeling av spillemidlene, nåværende kriterier ble vedtatt i
desember 2000.
Spillemiddelordningen har vært det viktigste instrumentet for utviklinga av dagens idrettsanlegg i
Norge.
Riksrevisjonen har undersøkt ordningen, det vises her til Riksrevisjonens dokument nr 3:8 (2008-
2009), datert 28. april 2009. Endringene i kriteriene er basert på rapporten fra Riksrevisjonen.

Kriterier
I høringsdokumentet er det foreslått tre endringer av kriteriene som vil kunne ha betydning for
anleggsutbygginga i Saltdal.

Godkj ent søknadssum skal vektlegges med 50 % som tidligere. I Nordland har vi de siste årene
fått tildelt spillemidler som tilsvarer ca 19 % av godkjent søknadssum. Nordland fylke ligger
dermed nest nederst på statistikken for tildelinger ut fra godkjent søknadssum. Hvis vektinga av
godkjent søknadssum settes til f.eks. 65% vil dette slå gunstig ut for Nordland.

Antall innbyggere i aldersgruppa 9 — 16 år i fylket skal vektes ved fordeling med 25 %, tidligere
var det slik at det var samlet innbyggertall man ser på. Denne omlegginga vil ha svært liten
betydning for oss i Saltdal og de andre kommunene i Nordland.

Anleggsfordeling (antall anlegg i fylket) skal vektes med 25%. Her legges det opp til en ny måte
å beregne anleggsfordelinga på. Det legges opp til at enkelte anleggstyper som eksempelvis
flerbrukshaller og kunstgressbaner skal vektlegges ekstra. Tidligere har man ikke vektlagt
spesielle anleggstyper.

Det legges ikke opp til at geografi skal være noe kriterium. Hvis man får en ishockeyhall som
planlagt i Narvik vil dette gjøre at vi har relativt god dekning av ishockeyhaller. For innbyggerne
i Saltdal vil ikke denne hallen ha noen praktisk betydning. Det burde være slik at hvis man ikke
kunne nå et anlegg i løpet av 1,5 — 2 timers kjøretur vil anlegget ikke være aktuelt å bruke for
innbyggerne. Derfor bør anleggsfordeling ikke telle så mye som 25 % i kriteriene for fordeling
av spillemidler til idrettsanlegg, snarere 10% ville være riktig.

Særskilte satser
På bakgrunn av at Riksrevisjonen sier i sin utredning om spillemidler at det ikke er ment at
ordningen skal ta spesielle inntektspolitiske hensyn i forhold til kommuneokonomi foreslås det i
høringsdokumentet å fjerne de særskilte satsene i Finnmark, Troms, Nordland og Namdalen.
Søkere i kommunene i Firmmark og Troms kan få 33% + 25% av 33% i spillemidler, mens
søkere i kommunene i Nordland og Namdalen kan få 33% + 20% av 33% (til sammen 40%) i
spillemidler til utbygging av idrettsanlegg.
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Hvis gjeldende ordninga avvikles vil bety at flere anlegg i disse fylkene vil kunne få spillemidler,
men at hvert enkelt anlegg vil få mindre spillemidler.

For enkeltanlegg vil denne endringa være en reduksjon på 7%, noe som for mange utbyggere vil
være en betydelig reduksjon. Hvis man tar Dragefossen stadion som eksempel vil en slik endring
bety at man måtte ha skaffet nesten 700.000,- mer i private midler.

Rådmannens innstilling

Saltdal kommune ber om at det særskilte tilskuddet for Finnmark, Troms, Nordland og Namdalen
fortsatt beholdes.
Videre ber vi om at det innarbeides et kriterium som tar hensyn til geograflen i fylker som
Nordland.

Saksprotokoll i Levekårsutvalg  -  01.03.2010

Behandling:

Omar Aardal foreslo følgende tillegg til siste setning:
"...Nordland, Finnmark og Sogn og Fjordane."

Rådmannens innstilling med Omar Aardals tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtak:

Saltdal kommune ber om at det særskilte tilskuddet for Finnmark, Troms, Nordland og Namdalen
fortsatt beholdes.
Videre ber vi om at det irmarbeides et kriterium som tar hensyn til geografien i fylker som
Nordland, Finnmark og Sogn og Fjordane.
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