Til Larvik kommune,
Larvik, 15.5.2020

Høringsuttalelse: Tilskudd til idretts- og friluftsorganisasjoner 2020
Viser til fordelingsmøte 7.5.2020 og oversendelse av høringsutkast 8.5.2020.
Det er 48 av 62 idrettslag som har søkt om tilskudd. Totalt søkes det om 14,8 millioner. Idretten er
tildelt 9,1 millioner. Driftstilskuddet fra Larvik kommune utgjør gjennomsnittlig 12 % av
innrapporterte driftskostnader. Søknadene gjenspeiler ikke det reelle behovet, da enkelt har utelatt å
søke. Larvik Håndballklubb er ikke med i denne tilskuddsfordelingen.
Tilskudd til idretts- og friluftsorganisasjoner fordeles ut ifra en totalsum på kr. 9 600 000,-. Det er
øremerket kr. 50 000,- til idrett for personer med funksjonsnedsettelse. Dette er samme beløp som
ble tildelt i 2019, bortsett fra at det i 2019 var tilført en ekstra Lardal-pott på kr. 418.000,-.
Til sammenligning var driftstilskuddet i 2018 kr. 9 962 000,-, herunder kr. 65 000 til idrett for
personer med funksjonsnedsettelse, og kr. 262 000,- i ekstra til driftsmidler fra Lardal etter
kommunesammenslåingen i 2018. Foreningene i Lardal hadde også gratis halleie, men fra 2019 har
også idrettslagene i Lardal betalt halleie.
Som tidligere nevnt er Larvik idrettsråd er bekymret i forhold til utviklingen av driftstilskuddet, som
har stått stille fra 2011. Ekstra fordelingen fra 2011 er i realiteten spist opp av inflasjonen, da det
årlige tilskuddet fra Larvik kommune ikke er indeksregulert. Når det gjelder kommunens leiesatser,
blir disse justert med en årlig økning på 3 %. Dette gjør gapet dertil større. Siden 2017 er netto
nedgang i driftstilskuddet kr. 431 000,-.
Medlemstallene pr. 31.12.2019 er lagt til grunn for tildeling av aktivitetsstøtte/hodestøtte.
Grunnbeløpet er kr. 300,-pr. medlem under 20 år.
Idrettsrådet har behandlet forslag til fordeling pr. e-post og i styremøte 13.5, og vårt endelige forslag
til fordeling følger vedlagt. Vårt justerte forslag støtter gjeldende retningslinjer for tilskudd og
fordelingsprinsipper.
Vennlig hilsen
Ann-Kristin Aanstad
for Larvik Idrettsråd
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