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Sak: SR-sak 56/12  Uttalelse i forbindelse med «Idrettsmeldinga» 
  

 

Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd er kjent med at Stortinget nå har til behandling "Idrettsmeldinga". I denne 
foreslås det en rekke tiltak for å styrke arbeidet med fysisk aktivitet, herunder friluftsliv, som 
vi er godt fornøyd med. I denne henvendelsen ønsker vi imidlertid å rette oppmerksomheten 
mot spillemidler for nærmiljøanlegg som vi er sterkt bekymret for at vil komme dårligere ut 
med forslagene i meldinga.  

Nærmiljøanleggene har stor betydning for egenorganisert fysisk aktivitet som er viktig for folk 
flest. Mange enkle tiltak i nærmiljøet med turstier, turveier, nærmiljøkart, ballplasser, skileik-
områder m.m. er tilrettelagt med disse midlene. Vi har stor forståelse for at det foreslås at 
hver fylkeskommune bestemmer hvor stor andel av midlene som skal gå til nærmiljøanlegg 
og hvor stor del som skal gå til ordinære anlegg. Vi frykter imidlertid at nærmiljøanleggene 
taper i kampen om midler når sterke organisasjoner og pressgrupper argumenterer for de 
store og kostnadskrevende anleggene. Vi mener derfor det bør være et krav om at minimum 
10 % av anleggsmidlene skal gå til nærmiljøanlegg. 

I Idrettsmeldinga foreslås det også at den forenkla ordningen for nærmiljøanlegg oppheves. 
Det stiller vi oss uforstående til. Dette er en enkel og ubyråkratisk ordning som kan nyttes til 
anlegg med verdi opptil kr. 80 000 kroner der halvparten kan finansieres med spillemidler, og 
hvor det kan søkes hele året. 

I Salten er det eksempelvis gitt tilskudd til skileikanlegg, turstier, små isflater, flytebrygger og 
gapahuker/skjeltersjåer; hver for seg små anlegg, men totalt sett med stor betydning for hel-
se og trivsel i mange lokalsamfunn. Forenklet ordning i spillemidler er særlig viktig for Salten, 
en region med mange mindre lokalsamfunn.  

Salten Regionråd ber om at ordningen opprettholdes, og at den økonomiske rammen økes 
samt at taket for anleggets verdi også økes noe. 
 

 


