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Svar på høring Ny forskrift om Grasrotandelen

Viser til høringsbrev ang forslag på Ny forskrift om Grasrotandelen.
Aust-Agder idrettskrets vil gi følgende tilbakemelding:
Aust-Agder idrettskrets er imot å endre prosentsatsen fra 5 til 7 %. Dette mener vi av to
grunner:
1. Endringen vil redusere beløpet som går til spillemidler til anlegg og lokale
aktivitetsmidler. En høyning i prosentsatsen til Grasrotmidlene spiser jo av den totale
spillemiddelpotten.
2. Det er svært tilfeldig hvilke frivillige organisasjoner som har gjort seg nytte av
Grasrotordningen. Om det er slik at det vedtas at det skal gå mer av spillemidlene
direkte til organisasjonene, er det en mye bedre løsning å legge dette på lokale
aktivitetsmidler. Disse midlene tildeles mye mer rettferdig en via Grasrotordningen
En større satsing i anleggsbygging, herunder mindre etterslep for anleggsmidler og en bedre
dekningsgrad av spillemidler i finansiering av anlegg, er jo et høyt prioritert område for norsk
idrett. Dagens etterslep i spillemidler medfører store lokale utfordringer i frivillighetens evne
til lokal utvikling og finansiering. Aust-Agder idrettskrets er tydelig på at en reduksjon i
spillemidler til anlegg ikke er akseptabelt.
De lokale aktivitetsmidlene er en viktig støtte til idrettslagene som driver idrett for barn og
unge, og som fordeles på bakgrunn av antall medlemmer og den aktivitet som drives, samt
kriterier som bestemmes i idrettens lokaldemokrati. Dette mener vi er en god måte og
tildele midler til idrettslag. Grasrotmidlene er også et kjærkomment tilskudd til idrettslag,
men fordeles på uforutsigbart grunnlag, der vinnerne er de som er gode å rekruttere
(stor)spillere av Norsk Tippings spill. Vi mener at lokale aktivitetsmidler heller bør styrkes
enn reduseres, slik konsekvensen vil bli med en endring i prosentsatsen for Grasrotmidler.
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Innstramming av reglene for og kontrollen av hva slags organisasjoner
som kan motta Grasrotmidler, er vi helt enige i. Vi har lokalt eksempel
på en grov utnyttelse av systemet.

Med hilsen
Aust-Agder idrettskrets

Svein Lien
Organisasjonssjef

Kirsten Borge/s/
Leder
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