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HØRINGSUTTALELSE FRA TROMS FYLKESKOMMUNE - FORSLAG TIL NYE 
KRITERIER FOR FYLKESVIS FORDELING - SPILLEMIDLER TIL 
IDRETTSANLEGG 
 
Vi viser til brev datert 26.01.10 og 08.03.10 fra Det Kongelige Kulturdepartement vedr. 
ovennevnte sak.  
 
Saken har vært behandlet i Fylkesrådet 27.04.10, utvalgssak 77/10 og det er gjort følgende 
enstemmige vedtak i saken: 
 
Vedtak: 
Høringsuttalelse fra Troms fylkeskommune 
Fylkesrådet i Troms har forståelse for at statlige tilskuddsordninger fra tid til annen evalueres 
med tanke på resultatoppnåelsen. Fylkesrådet i Troms ønsker å benytte anledningen til å 
komme med merknader til de endringer som foreslås i de nye kriteriene for den fylkesvise 
fordeling av spillemidler til ordinære idrettsanlegg. 
 
Generelle kriterier 
Kriteriegruppa foreslår en annen innretning på kriteriene og vekting av disse. Når det gjelder 
godkjent søknadssum anses dette som et meget sentralt kriterium fra fylkesrådets side da det 
gir et klart uttrykk for lokalt behov og engasjement. Dette er et kriterium som gjenspeiler det 
reelle behovet for anlegg i et fylke med spredt bosetning slik som i Troms. Behovene har sin 
bakgrunn i vedtatte kommunale og fylkeskommunale planer. Fylkesrådet mener de fylkesvise 
godkjente søknadsmassene må utgjøre en større prosentandel av beregningsgrunnlaget enn de 
foreslåtte 50%. 
 
I de nye kriteriene foreslås det videre at antall innbyggere endres fra hele befolkningen til 
innbyggere i alderen 6-19 år. Dette er i tråd med den statlige idrettspolitikken på området i 
forhold til hvem som er prioritert målgruppe. Det er imidlertid viktig å huske på at 
tilskuddsordningen også skal medvirke til å legge til rette for fysisk aktivitet for hele 
befolkningen. Muligens kan dette kompenseres ved at anlegg som benyttes mye av alle 
aldersgrupper får en høyere vekting i kriteriet for anleggsfordelingen. 
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I forslaget fra kriteriegruppa når det gjelder anleggsfordelingen er det foreslått en del 
endringer. De anleggene som står for 80-90% av søknadsvolumet er tatt inn. Dette er et 
kriterium som skal gi en pekepinn på anleggsdekning i forhold til antall innbyggere i 
målgruppen i forhold til vektet antall anlegg av ulike anleggstyper. Etter fylkesrådets mening 
er dette et kriterium som ikke tar hensyn til idrettsanleggenes naturlige nedslagsfelt ut fra 
interesser og tradisjoner og naturgitte forhold. Et system med vekting av anleggsdekning per 
innbygger uten korrigering for areal og faktisk tilgjengelighet vil gi store skjevheter. Kriteriet 
om anleggsfordeling vil slå uforholdsmessig skjevt ut for fylker med stort areal og få 
innbyggere. Det sier ingenting om befolkningen faktisk har tilgang til anlegget innenfor 
realistisk reiseavstand. Dette kan illustreres ved at etablering av en ishall i Tromsø ikke vil 
medføre at Troms har god anleggsfordeling av denne type anlegg.  
 
Kriteriet anleggsdekning tar heller ikke hensyn til variasjonen i type anlegg. Ett type anlegg i 
en mindre kommune vil ikke nødvendigvis være synonymt med at det er god anleggsdekning 
i kommunen.  
 
Etter en samlet vurdering mener fylkesrådet at det å ha felles kriterier for anleggsdekning 
rundt om i landet er lite hensiktsmessig, og dette kriteriet bør derfor utgå som 
fordelingskriterium. Dette ut fra at anleggsdekningen og fordelingen i fylkene påvirkes av 
mange faktorer som nevnt ovenfor. 
 
Særskilte tilskuddssatser 
Kriteriegruppa anbefaler at ordningen med særskilte tilskuddssatser avvikles. Kommunene i 
Troms er omfattet av denne ordningen. Argumentasjonen som legges til grunn for å avvikle 
ordningen er etter fylkesrådets mening for dårlig dokumentert. 
 
I høringsforslaget er det gjort beregninger for spillemiddelrammen til Troms for 2008 etter 
dagens modell og etter kriteriegruppas nye modell. I henhold til den nye foreslåtte modellen 
vil Troms samlet sett kommet noe bedre ut, men siden utregningen for Troms er gjort med 25 
% tillegget inne gir det neppe et reelt bilde. Det burde vært lagt flere år til grunn for 
beregningen. Selv om Troms skulle komme noe bedre ut er den kritiske faktoren at hver 
enkelt søker kommer dårligere ut med 25 % mindre i tilskudd. 
 
Fylkesrådet vil understreke at et bortfall av det særskilte tillegget på 25 % på søknadsbeløpet 
vil få betydelige negative konsekvenser for bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i 
Troms. Kriteriegruppa legger til grunn for sin anbefaling at inntektssystemet og Kommunal- 
og regionaldepartementets regionale overføringer må være hovedverktøyet for regjeringens 
politikk for distriktene og fordeling av inntekter mellom kommunene. Fylkesrådet vil 
bemerke at inntekstsystemet ikke er utformet med tanke på en særskilt satsing på idretten i 
fylkene, og det er nettopp på denne bakgrunn det er spesielt viktig å få beholde 25 % tillegget. 
Små kommuner er spesielt avhengige av inntektssystemet, og det gjør at stort sett alle 
kommunene sliter med å kunne tilby innbyggerne samme varierte tilbud innenfor idrett og 
fysisk aktivitet som større kommuner kan gjøre. I 2009 ble 65 % av idrettsanlegg i Troms 
bygget i privat regi (dvs idrettslag oa), og svært få av disse mottok kommunale tilskudd. 
 
Riksrevisjonen har gjort undersøkelse om resultatoppnåelsen for tilskuddsordningen til 
idrettsanlegg, samt om styringen og oppfølgingen av tilskuddsmidlene er tilskrekkelig. 
Riksrevisjonen peker på at tilskuddsordningen favoriserer kommuner med høye frie inntekter, 
ved at disse mottar en uforholdsmessig stor del av spillemidlene. Det kan være nærliggende å 
anta at dette har sin årsak i at det i disse kommunene kan være lettere å fremme søknader enn 
i kommuner med svak økonomi. Fylkesrådet mener derfor det absolutt bør legges til grunn for 
spillemiddelordningen at den må ta høyde for at det er behov for en videreføring av særskilte 
tilskuddssatser. 
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I rapporten fra kriteriegruppa antas det at det ikke er grunn til å tro at kostnadene knyttet til 
etablering av idrettsanlegg er høyere i de aktuelle områdene enn i resten av landet. Dette 
mener fylkesrådet er en misvisende antakelse. Det er dokumentert at det er dyrere å bygge i 
Troms enn i andre fylker. Innhentede tall fra Byggfakta viser at Troms er det dyreste fylket å 
bygge i per mars 2010. Dette betyr at Troms ligger 34 % høyere enn landsgjennomsnittet 
generelt på nybygg, mens prisen på idrettsbygg ligger ca 10 % over landsgjennomsnittet. 
 
Erfaringsmessig viser det seg også å bli dyrere å bygge anlegg av spesielle kategorier, 
eksempelvis anlegg med kunststoffdekker, kunstgress, elementmoduler m.m. på grunn av at 
det ikke finnes nødvendige fabrikanter og ekspertise i Nord-Norge for leveranse av slike 
anlegg. Noe som gjør disse typer av anlegg dyrere i form av nødvendig befraktning fra 
sentrale deler av Europa. Prisene ligger vesentlig høyere på denne type anlegg i nord enn hva 
de gjør sørpå. Beliggenhet i forhold til nærhet til hvor entreprenøren ligger er en viktig faktor, 
og dette betyr mer ved transport og forlegning/forpleining av personell – enn hva det utgjør av 
transportkostnader av materiell. I tillegg kommer sentrale bestemmelser om høyere krav til 
byggeutførelse bl.a. i forhold til teknisk utforming og beregninger for snøtyngde m.m. Dette 
rammer spesielt større bygg som idrettshaller, svømmehaller og andre spesialhaller med store 
takflater etc. 
 
Videre legger kriteriegruppa til grunn for sin anbefaling at anleggsfordelingen i de aktuelle 
fylkene ikke er dårligere enn i resten av landet (heller bedre). Riksrevisjonen konstaterer at 
Stortingets mål om at folk skal ha forholdmessig lik tilgang til idrettsanlegg uavhengig av 
bosted, ikke er nådd. Spesielt peker Riksrevisjonen på ulikheter i tilgangen til idrettsanlegg, 
særlig når det gjelder svømmehaller. Dette kobles mot svømmeopplæring i skolen, og at ikke 
alle kommuner kan tilby barn svømmeopplæring som forutsatt. Fylkesrådet mener at store 
avstander i fylket gjør at anlegg må bygges selv om befolkningsgrunnlaget tilsier noe annet. 
Det bør finnes anlegg innenfor en realistisk reiseavstand for fylkets befolkning. Det at 
utregningsmodellen som legges til grunn for spillemiddelordningen viser at det er god 
anleggsdekning på en type anlegg, f eks kunstgressbaner, kan ikke generaliseres til å gjelde 
hele fylket. 
 
I anbefalingen fra arbeidsgruppen argumenteres det med at nåværende tilskuddssatser er en 
kompliserende faktor i forvaltningen av systemet uten at det sies noe om på hvilket nivå i 
forvaltningen dette er kompliserende. Det savnes en begrunnelse for dette. Slik fylkesrådet ser 
det er det enkelt å beregne tilskuddet og forholde seg til dette, både for fylkeskommunens 
forvaltning av ordningen og for kommunene i Troms. Fylkesrådet kan heller ikke se at 
tillegget er en betydelig kompliserende faktor for staten når spillemiddelpotten til fylkene skal 
fordeles. 
 
Fylkesrådet forstår det slik at forslaget til nye fordelingskriterier er Kulturdepartementets 
innspill hva angår forvaltningsreformen. Det foreligger imidlertid ingen forslag til delegering 
av oppgaver eller ansvar innen dette fagfeltet. Kulturdepartementet har ikke tatt Stortingets 
signaler om reelle endringer innenfor kultur- og idrettsområdet til etterretning. 
 
Troms tildeles i dag et for lavt tilskudd til idrettsanlegg og anlegg for fysisk aktivitet i forhold 
til behovet. I realiteten er det rundt 4 års etterslep. De nye kriteriene vil etter fylkesrådets 
mening ikke bidra til å utjevne det etterslepet som er veldig ulikt fordelt mellom fylkene.  
 
 
Fylkesrådet i Troms vil spesielt understreke følgende forhold: 

1. Stortingets mål om å bidra til bygging og rehabilitering av infrastruktur slik at flest 
mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet må ligge fast. 
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2. Det foreliggende forslaget til nye fordelingskriterier for fordeling av spillemidler 
ivaretar ikke hensynet til utfordringene med spredt bosetning og mange små 
kommuner. Kriteriet godkjent søknadssum må vektlegges i større grad.  

3. Det er mange faktorer som påvirker hva som er en god anleggsdekning og fordeling i 
et fylke. Et system med vekting av anleggsdekning per innbygger uten korrigering for 
areal og faktisk tilgjengelighet gir store skjevheter og anses som et lite hensiktsmessig 
kriterium.  

4. Et bortfall av det særskilte tillegget på 25 % på søknadsbeløpet vil få betydelige 
negative konsekvenser for bygging og rehabilitering av idrettsanlegg i Troms og 
Nord-Norge. Fylkene består for det meste av små kommuner med stram økonomi hvor 
et bortfall av tillegget vil gjøre det enda vanskeligere å opprettholde et bredt 
anleggstilbud på linje med resten av landet. Det er dokumentert at det er dyrere å 
bygge i Troms enn i andre fylker.  

5. Det særskilte tillegget på 25 % må bestå, noe annet er uakseptabelt. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Vibeke Skinstad  Johnni Håndstad 
avd.leder folkehelse, idrett og friluftsliv rådgiver folkehelse, idrett og friluftsliv 
 
 
 
 
 
 
Kopi: Kommunene i Troms 
          Troms Idrettskrets 
 
 
 


