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Forslag til kriterier for fylkesvis tildeling av spillemidler - høring Storfjord
kommune

Storflord kommune behandlet denne saken i Formannskapsmøte i dag 28. april 2010, sak 15/10.
Ved en feil er en ufullstendig høringsuttalelse sendt Kulturdepartementet, og vi ber om at den
erstattes med følgende fullstendige uttalelse:

Det vises til kriteriegruppas forslag om å fjerne ordninga med særskilte tilskuddssatser for
kommunene i Namdalen, Nordland, Troms og Finnmark, og for kommuner med færre enn 2000
innbygger avvikles. For Storfjord kommunes del innebærer dette forslaget at et tillegg på 25% av
ordinært tilskudd vil forsvinne.

Vi anbefaler at departementet beholder ordnin a med særskilte tilskuddssatser. Med
utgangspunkt i kriteriegruppas begrunnelse for å fjerne ordninga vil vi begrunne vårt syn med
følgende:

Etter vårt syn er dagens ordning med direktestimulerende midler i form av tilleggstilskudd over
spillemiddelordninga den beste ordninga ut fra idretts- og aktivitetshensyn. Det er ikke en direkte
sammenheng mellom kommunenes inntektssystem og anlegg for idrett og fysisk aktivitet,
ettersom midler til idrettsutbygging ikke er nevnt spesielt som en del av innholdet i dette
inntektssystemet. Et viktig forhold som også må tas med i betraktning er at svært mange
idrettsanlegg bygges av lokale lag og foreninger, og at mange kommuner i dagens
inntektssituasjon ikke har anledning til å yte særlig tilskudd til utbygginga.

Når det gjelder byggekostnader er det kriteriegruppas syn at det ikke er grunnlag for å anta at
kostnadene ved etablering av idrettsanlegg er høyere i disse områdene enn i resten av landet.
Dette står i kontrast til informasjon fra Byggfakta Docu AS, som viser at Troms er det dyreste
fylket å bygge i. Troms ligger i følge disse opplysningene 34 % høyere enn landsgjennomsnittet
akkurat nå generelt på nybygg, mens prisen på idrettsbygg ligger ca 10 % over
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landsgjennomsnittet. Dette plasserer Troms som det dyreste fylke å bygge for tiden, og dette er
forhold som i høyeste grad må tas med i betraktning.

Erfaringer fra Storfj ord kommune gjennom mange år viser at tilgangen til kultur- og
fritidsaktiviteter er en viktig faktor når unge i etableringsfasen skal velge bosted. For å sikre at
lokale utbyggere i grisgrendte strøk, der lag og foreninger står for en stor andel, fortsatt vil satse
på anleggsutbygging og dermed bidra til å opprettholde det tilbudet som finnes i Storfj ord og
andre bygdekommuner, er det viktig å beholde dagens stimuleringstiltak med tilleggstilskudd.

Generelt må det tas høyde for den geografien og det klimaet man har i de nevnte områdene, og de
konsekvenser det har for behovet for innendørs anlegg, avstander og bosettingsmønster.
Beregningsmetodene som benyttes må sikre at man unngår for store reiseavstander mellom de
større anleggene i grisgrendte strøk, for å hindre nedgang i tilgangen til anlegg for idrett og fysisk
aktivitet. Tilgangen på anlegg er også svært viktig i et folkehelseperspektiv.
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