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MELDING OM VEDTAK  -  SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG  -  HØRING

Tysfjord kommune har behandlet høring om  "kriterier for fordeling av spillemidler til
idrettsanlegg"  fra Kulturdepartementet, med følgende merknader:

Tysfjord kommune ser at bakgrunnsinformasjonen (Bl.a Sundbergutvalget) vedrørende
dekningsgrad/tilgjengelighet taler til fordel for befolkningstette og pressede områder ved å
definere dette som "anlegg pr innbyggere". Ved å bruke denne framstillingsmåten er det gitt at
det blir svært  få  driftstimer i anlegget pr innbygger i svært tett befolkede områder.
Kommunen mener denne definisjonen er uheldig, da det ikke tar hensyn til at store deler av
landets befolkning har en annen definisjon av tilgjengelighet; antall kilometer til det ønskede
anlegget. Alt utover 50 km i avstand til et anlegg, gjør anlegget utilgjengelig.

Tysfjord kommune stiller store spørsmålstegn ved enkelte av argumentene i pkt 7.4 i høringen
for å fjerne de særli e tilskuddssatsene 'f kt 2.2 . Det påstås bl.a at "Det ikke er grunnlag for
å anta at kostnadene knyttet til etablering av idrettsanlegg er høyere i de aktuelle områdene
enn i resten av landet". Kommunen kan framsette en rekke eksempler på at det motsatte er
tilfelle. Dette gjelder både i ren frakt av varer og tjenester, men også ved at antall konkurrenter
i anbudskonkurranser er høyere i befolkningstette områder i Sør-Norge. Større konkurranse gir
lavere kostnad.

Kriteriet som går på antall innbyggere er endret fra hele befolkningen til innbyggere i alderen
6-19 år. Endringen er i tråd med all politikk på området i forhold til hvem som er prioritert
målgruppe. Vi synes derfor endringen er fornuftig.
Det er gjort en del endringer i kriteriet anleggsfordeling. Man har gjort forenklinger ved å ta
inn de anleggskategoriene som står for 80-90% av søknadsvolumet. Dette mener Tysfjord
kommune er fornuftig.
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