Til NIF

Tromsø

Høringssvar Troms og Finnmark idrettskrets – Innspill til endringer i
spillemiddelregelverket
Troms og Finnmark idrettskrets har behandlet NIFs forslag til endringer som ble beskrevet i utsendt
brev 29. januar 2020. Høringsbrevet har blitt sendt ut til høring i idrettsråd.
Innledning
TFIK er enig i at innspillene til endring bør baseres på de fattede vedtak knyttet til anleggspolitikken.
Hovedpunktene på side 1 kan TFIK stille seg bak, de favner om de tre hovedmålene for anlegg som
ble vedtatt på idrettstinget.
Et punkt som ikke er inkludert, hverken i anleggspolitikken slik den står utdypet i «Idretten skal!»
eller i høringsbrevet, er at de følgende tillegg bevares slik det er i dag. Idrettsstyret skrev det slik i
høringsbrevet på anleggspolitikken i 2018:
«Idrettsstyret har i forslaget valgt ikke å endre områdesatsene som gir utslag for pressområder, de
tre nordligste fylkene og Namdalen. Vi ønsker med dette å bidra til at det fortsatt er fokus på de store
byene, områder som mangler anlegg og er preget at spredt befolkning»
Selv om dette ikke er endring som skal foreslås, bør Norges idrettsforbund fortsatt jobbe for at disse
satsene bevares, og dermed forsterke betydningen av dem.
Endringer i satsene
Troms og Finnmark idrettskrets stiller seg bak forslaget om å redusere etterslepet, som har vokst de
siste fem årene. Tiltaket om å redusere etterslepet ved at spillemiddelordningen blir tilført midler fra
statsbudsjettet, og ikke ved at tilskuddssatsene reduseres, støttes også. Særlig blir dette viktig i
forbindelse med svømme- og stupeanlegg som tjener mange samfunnsnyttige formål, og er svært
kostandskrevende anlegg. At disse anleggene samtidig er lavest finansiert gjennom ordningen viser
behovet for å øke tilskuddssatsen gjennom bidrag fra statsbudsjettet, og dermed redusere det totale
etterslepet.
TFIK stiller seg også bak utvidelse av anleggspolitisk program for å realisere viktige anlegg for idretten
og styrke idrettens innflytelse i anleggsprioritering. Det jobbes godt i idrettskretsene over hele landet
mot å samle idrettens anleggsplaner og behov, for å sikre en langsiktig og samordnet planlegging.
Denne vil legge gode føringer for de viktige anleggene vi har størst behov for først. Det er ingen
anlegg vi ikke har behov for, men ved å prioritere kan en løse de største problemene tidlig.

