Frosta kommune

Arkiv:

100

Arkivsaksnr:

2016/4527-1

Saksbehandler:

Elin Bjørnstad

Saksframlegg
Utvalg
Formannskapet

Møtedato
29.11.2016

Kommunestyret

12.12.2016

Utvalgssak

Prioritering av spillemidler for 2017, Frosta kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Fremlagte prioriteringsliste for spillemidler i Frosta kommune 2017 vedtas.

Vedlegg
1 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2016-2020
Bakgrunn for saken:
Frosta kommune skal årlig vedta en prioriteringsliste tilknyttet spillemiddelsøknader for
påfølgende år, derav følger sak om prioriteringsliste for 2017.
Saksopplysninger:
Lag, foreninger og andre søknadsberettigede instanser har hvert år frist 15. oktober for å sende
søknad om spillemidler til Frosta kommune, i år ble fristen utvidet til 25. oktober. Den enkelte
søker foretar registreringen av nye søknader om spillemidler på nasjonal database
www.idrettsanlegg.no for det påfølgende året, alternativt fornyer/gjentar eventuelt tidligere
søknad(er). Kommunen skal kontrollere søknadene og videreformidler disse sammen med
kommunens prioritering av søknadene til Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK) innen 15.
januar. NTFK behandler deretter søknadene i henhold til regionale planer før de videresendes til
Kulturdepartementet for behandling.
Godkjente søknader som har stått på kommunal prioriteringsliste i 5 år eller mer har i følge
NTFKs retningslinje fortrinnsrett i tildelingen, uavhengig av kommunens prioritering.
Ordinære anlegg kan motta tilskudd på mellom ⅓ og ½ av totalkostnad, begrenset oppad til
maksimalt kr. 1.000.000 per byggetrinn og inntil 3 byggetrinn. Nærmiljøanlegg kan motta inntil
50 % av totalkostnad begrenset oppad til kr. 300 000 per byggetrinn inntil 3 byggetrinn.
For å være berettiget til spillemidler for idretts-, friluftsliv og nærmiljøanlegg, er det krav om at

kommunene har en vedtatt anleggsplan. Frosta kommunes eksisterende plan er nylig revidert og
vedtatt for perioden 2016-2020, planen er vedlagt denne saken.
Omsøkte anlegg til idrett og fritidsaktivitet skal sorteres under kategoriene, jf. veileder V-732:
ordinære anlegg
nærmiljøanlegg
Kommunen må videre i hver av kategoriene vurdere anleggene opp mot hverandre og gi de
enkelte anlegg ulik prioritet. I Frosta kommunes Anleggsplan for idrett, fysisk aktivitet og
friluftsliv og Kommuneplanens samfunnsdel er det gitt detaljerte retningslinjer for den
kommunale prioriteringen av omsøkte anlegg: Se vedlagte anleggsplanen, punkt 3.2. I
retningslinjen står det at denne saken skal utarbeides i samarbeid med Frosta Idrettsråd, samt
behandles direkte i Formannskap og Kommunestyre. Det ble avholdt møte med leder i Frosta
Idrettsråd, Anders Reitan, 23.nov 2016.
Ut i fra retningslinjen og møtet med Idrettsrådsleder blir prioriteringslisten for 2017 presentert
og begrunnet på følgende vis:
Prioriteringsliste ordinære anlegg 2017:
Prioritet
1
2
3
4
5
6

Anlegg
Frosta skole gymsal, rehabilitering garderober, 2012
Vinnatrøa Klubbhus, nybygg 2014
Frosta golfbane, oppgradering klubbhus/ uthus 2014
Rundløype stadion, Solheim lysløype, 2016
Frostahallen SA, renovering av tak
Frosta skole, svømmehall, tekniske oppgraderinger 2014-2016

Søker
Frosta kommune
Neset FK
Frosta golfklubb
Frosta IL Skiavd.
Frostahallen SA
Frosta kommune

Prioriteringsliste nærmiljøanlegg 2017:
Prioritet
1
2
3

Anlegg
Solheim lysløype- nærmiljøanlegg med lavvo
Vikaleiret nærmiljøanlegg; 2016
Frosta skole – nærmiljøanlegget, trinn 2, ikke påbegynt

Søker
Frosta IL Skiavd.
Vikaleiret Vel
Frosta kommune

Frosta skoles gymsal blir stående som nr.1 da den har vært med i 5 år i 2017 og
tildelingsprosessen har begynt. Når tildeling er i gang kan ikke anlegget nedprioriteres.
Så er det hvilket av anleggene Vinnatrøa Klubbhus og Frosta golfklubb klubbhus som skal
prioriteres på 2. og 3. plass. Begge anleggene stod på prioriteringslisten i fjor. De har fått
innvilget forskuttering av spillemidler fra Frosta kommune og blir av den grunn ikke direkte
berørt av prioriteringen. For Frosta kommunes likviditet, og for forskutteringsrammen til lag og
foreninger vedtatt i egen retningslinje (1,5 mill tilgjengelig til forskuttering til enhver tid) så vil
prioriteringen utgjør en stor forskjell. Vinnatrøa Klubbhus har rett på spillemidler i
størrelsesorden rundt 1 mill kr, mens det for Frosta Golfklubb ligger på rundt kr. 110 000,-. Det
vil si at det er mest gunstig for Frosta kommune og lag/foreninger på Frosta at Vinnatrøa
Klubbhus prioriteres over Frosta Golfklubbs klubbhus, slik at rammen til forskuttering fristilles
med 1 mill kroner, samt at kommunens likviditet forbedres raskest ved et slikt valg.
Frostastien fase 4 er planlagt, men ikke iverksatt. Her er det flere dokumenter per i dag som ikke
er klare til å utgjøre en fullstendig spillemiddelsøknad så anlegget skal av den grunn ikke stå på
prioriteringslisten for 2017, selv om den stod på listen i 2016. Når søknadsdokumenter mangler
vil ikke søknaden bli godkjent av NTFK og Departementet, og det har ingen betydning for
fremtidig prioritering av anlegg at anleggene ikke står på prioriteringslisten, det viktige er at
anleggene omtales i Anleggsplanen i den enkelte kommune.

Frosta kommunes svømmebasseng med teknisk rom og bassengdekke er renovert i 2016. Ut i
fra denne ferdigstillingssituasjonen kunne det være rett å prioritere opp Frosta skoles
svømmebasseng likviditetsmessig for Frosta kommune. Samtidig står det i retningslinjen at
kommunale anlegg skal vike for anlegg eid og driftet av lag og foreninger i de tilfeller det er
mulig. Derfor kommer svømmehallen i år til slutt på prioriteringslisten.
Rundløypen på stadion ved Solheim lysløype sees som et ordinært anlegg og anlegget vil bli
ferdigstilt i løpet av vinteren 2016/2017. Anlegget er påbegynt i etterkant av Frosta skole
svømmehall – og vil da kunne havne etter svømmebassenget i prioritering fra NTFK om det tar
mer enn 3 år å få spillemidler. Vi kan se på denne situasjonen et par år frem i tid, derfor følger vi
i år retningslinjen for prioritering i Frosta kommune ut i fra punktet om at lokale lag og
foreninger skal prioriteres foran kommunale anlegg når dette lar seg gjøre.
Frostahallen SA har per i dag ikke påbegynt arbeidet med renovering av taket, men dette vil
trolig skje vinteren 2016/2017. Om dokumentene ferdigstilles innen 15. januar 2017 vil anlegget
få bli med i søknadsrunden i 2017. Også dette anlegget vurderes på lik linje med rundløypa på
skistadion – det får stå foran svømmebassenget i Frosta kommune inntil svømmebassenget har
stått på listen i 5 år. Siden Frostahallen ikke stod på listen i fjor slik Skiløypa gjorde så kommer
det etter skiløypa.
Vurdering:
Økonomiske konsekvenser: Frosta kommunes ordning med forskuttering av spillemidler gjør at
prioriteringslisten ikke lenger bidrar til likviditetsmessige utfordringer for lagene i så stor grad
som tidligere. Her bidrar også 5-års-regelen til Fylkeskommunen på en svært positiv måte som
hindrer at enkelte anlegg blir stående på prioriteringslisten i årevis uten å få utbetalt sine
spillemidler med mindre politikerne fremmer deres sak. Begge disse faktorene gjør arbeidet med
helhetlig anleggspolitikk enklere, man kan vurdere og bygge strategisk fremfor at det enkelte lag
må bruke energi på kjempe for å få sitt eget anlegg opp fremfor andres. Det blir en vinn-vinnsituasjon også for Frosta kommune som ved dette gir lagene motivasjon og økonomisk mulighet
til å ta på seg dette store bygge- og driftsansvar til innbyggernes beste.
Spillemiddelordningen gir også tilskudd i en slik størrelse at mange anlegg som kan bygges på
dugnad og sponsorgaver kan gå mer eller mindre i 0,- økonomisk sett i flere tilfeller. Slik gjør
prosjektgruppene for anleggsbyggingen en enorm innsats for å bidra til en levende anleggspark
med mange interessenter og brukere involvert – all honnør til dere for denne innsatsen!
Konsekvenser for folkehelse: Dette har sammenheng med punktet over ift økonomi: en stor
bredde i fritidsarenaer for Frosta kommunes innbyggere gir et svært gunstig utgangspunkt for
bedret folkehelse bredt blant befolkningen. Vi har ulike interesser som mennesker og dette
klarer det frivillige organisasjonslivet på Frosta å gjenspeile ved tilrettelegging av arenaer i
veldig mange ulike idretter og fritidsaktiviteter.
Konsekvenser ytre miljø:
Konklusjon:
Fremlagte prioriteringsliste for spillemiddelsøknader i 2017 i Frosta kommune vedtas gjeldende.
Arne Ketil Auran
Rådmann

