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S-SAK 69/14-16: Høring; Forslag til endringer i spillemiddelregelverket
Viser til vedlagte høringsskriv fra NIF vedrørende saken.
Finnmark idrettskrets har følgende merknader til forslagene til endringer i
regelverket for spillemidler til idrettsanlegg;
Finnmark idrettskrets støtter NIF’s arbeid med å få økt spillemidlenes andel av
finansieringen til 30 prosent ved bygging av idrettsanlegg, og vi støtter de foreslåtte
endringene i tilskuddssatsene i de ulike anleggstypene.
Dette under forutsetning at man får økt rammene til spillemidler til idrettsanlegg slik
at ikke ventetiden på tildeling av spillemidler til idrettsanlegg i fylkene øker, men
tvert imot reduseres.
Dersom man ikke får økt rammene for spillemidler til idrettsanlegg, og man samtidig
øker tilskuddssatsene, så vil de fylker som har stort etterslep på utbetaling av
spillemidler bli de som rammes hardest og få enda lengre ventetid.
Fokuset må fortsatt være å få ned ventetiden på tildeling av spillemidler til
idrettsanlegg i fylkene.
I høringen fra NIF foreslås det;
Effektivisering av søknads- og tildelingsprosessen

NIF foreslår at den politiske behandlingen av spillemiddelsøknadene fjernes i
kommunene og fylkeskommunene, og at rekkefølgen på tildelingen avgjøres
av i hvilket søknadsår søknadene blir godkjent første gang.
Dette vil effektivisere saksbehandlingen og korte ned behandlingstiden slik at
det vil gå kortere tid fra en søker til pengene blir utbetalt. NIF vil anta at
dette vil redusere behandlingstiden med 2 - 4 måneder.
Dette er etter Finnmark idrettskrets’ mening en drastisk endring i prosedyrene for
behandling av spillemiddelsøknadene. I Finnmark kommer det inn ca 70 – 80
søknader i året. Forslaget medfører at det lokalt og regionalt ikke er mulig å drive
politisk påvirkning i forbindelse med prioritering og fordeling av spillemidler til
idrettsanlegg i fylker og kommuner. Idrettskretser og idrettsråd får ingen innflytelse
lenger i disse prosessene, og avgjørelsene vil bli sentralisert til kulturdepartementet.
At søknadene skal avgjøres etter innsendingstidspunkt, og ikke etter at de har vært
gjenstand for en behovsvurdering lokalt og regionalt kan ikke være etter
intensjonene i regelverket. At en redusert behandlingstid på 2 – 4 måneder i
byråkratiet skal rettferdiggjøre en utelatelse av lokaldemokratiets mulighet til å drive
i idrettspolitisk planlegging og påvirkning om idrettsanlegg, synes uforståelig.
Dersom søknadene kun skal tildeles midler etter tidspunktet for innsendelse, fordrer
i det minste at det til enhver tid er gode vedtatte anleggsplaner i kommunene. Dette
vet vi i Finnmark dessverre ikke er tilfelle i mange kommuner. En helhetlig
anleggsutbygging lokalt, regionalt og nasjonalt vil bli vanskelig å gjennomføre uten at
anleggene er behovsvurdert når søknadene skal behandles.
Finnmark idrettskrets ber om at punktet om effektivisering av søknads- og
tildelingsprosessen av spillemidler til idrettsanlegg ikke gjennomføres, og at man
beholder dagens ordning til man har gjennomført en konsekvensutredning av de
foreslåtte endringene på dette punktet.
VEDTAK:

Finnmark idrettskrets sender overstående merknader til NIF som vårt høringssvar til
forslaget om endringer i spillemiddelregelverket.

