
:q Skien kommune
i  Utvikling og kultur Fritidsenheten

Kulturdepartementet
Postboks 8030 Dep
0030 Oslo

Arkivkode
243 D

Deres ref.

Telefon
Telefaks
Bankkonto
Org nr

Vår ref.
09/3436/LELA

Kontoradresse
Postadresse

En slik fordeling bør gjøres utenom den ordinære tilskuddsordningen.

Kulturdeparternentet

04 MAR 2010

ace9  / (3 3-
Langbrygga 5b
Postboks 4, Sentrum
3701 SKIEN
35581000

2680.07.01049
938 759 839

Dato
26.02.2010

HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL NYE KRITERIER FOR FORDELING AV
SPILLEMIDLER

Bakgrunn:
Kulturdepartementet har tatt initiativet til en gjennomgang av dagens kriterier for fordeling av
spillemidler til idrettsanlegg.
Kriteriene gjelder for fordeling av spillemidler fra hovedfordelingens post 1.1 Idrettsanlegg
kommunene til ordinære idrettsanlegg, fordelt av fylkeskommunene.

Vi håper at formålet med gjennomgangen er å lage en jevnere fordeling av spillemidlene.

Vurdering:
Kulturavdelingen i Skien kommune har vurdert de nye kriteriene og kommet frem til følgende.

Dagens kriterier gir en ulik fylkesvis fordeling, hvor enkelte fylker oppnår en fordeling som er over
45% uttelling i forhold til søkte midler, mens andre oppnår kun 18% av søknadssum. Dette fører til
skjevfordeling og at ventetiden på spillemidler i noen fylker er opp mot 5 år (i gjennomsnitt på
landsbasis), mens det i andre fylker kun må ventes i maksimalt 2 år før man får tilsagn om
spillemidler. Dette viser at det er store ulikheter i dagens fylkesvise fordeling.

Forslaget som nå ligger ute til høring er nesten identisk med den fordelingen som er i dag. Det er kun
Oslo som vil merke den nye fordelingsnøkkelen med 10% mindre tilskudd, mens Østfold som
allerede i dagens ordning har en god uttellingsprosent vil oppnå nesten 50% av godkjent søknadssum.

Pressområder:
Dårlig anleggsdekning i enkelte fylker kan gis ekstra bevilgninger i en periode. Dette må inngå i et
tidsperspektiv, og bør inn i et anleggspolitisk program. Eksempelvis slik som tildelingen har vært for
Oslo og Østfold i den senere tid. Det bør sies noe om hvor lang tid disse fylkene skal være forfordelt,
slik at dette opphører etter en gitt tid.



Skien kommune er definert som et pressområde, men har ikke mottatt midler i forbindelse med denne
ordningen.

Spesielle anleggstyper som det er stor mangel på, må inn i et anleggspolitisk program, jf.
ishockeyforbundets behov for ishaller rundt om i landet.

Lang ventetid:
Som tidligere nevnt er det i dag en gjennomsnittsventetid på 5 år fra man søker til man far tilsagn om
spillemidler. Den lange ventetiden fører til at frivillige organisasjoner og kommuner vegrer seg til å
sette i gang med store anleggsprosjekter. Det vanskeliggjør også målsettingen "bidra til at den
frivillige, lokale idretten kan bestå og utvikles videre".

Skjevheter i tildelingen slår også ut innenfor fylkene, det nevnes en vente tid på 5 år på landsbasis.
For Skien kommunes vedkommende er ventetiden på spillemidler 5,6 år mens det i andre kommuner i
Telemark er 1-3 år. Det vil si at frivillige organisasjoner som ønsker å bygge et anlegg må belage seg
på å vente i 6 år fra de søker første gang til tilsagn om midler skjer.

Forslag til fordelingsnokkel:
Skien kommune støtter forslaget til Telemark fylkeskommune om en 70/30 fordeling, hvor det vektes
70% søknadssum og 30% befolkningstall. Denne formen for fordeling vil være langt mer rettferdig.

Dagens kriterium hvor anleggsdekningen vektlegges speiler fortidens behov mer enn fremtidens
behov. Det er søknadssummen som speiler behovet for nye anlegg og rehabilitering av gamle anlegg.
Derfor vil en fordelingsnøkkel på 70/30 gi en mer riktig fordeling av spillemidlene.
Vekting av anleggsdekning bør derfor utgå.
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