
 
Til Larvik kommune, 

 
 

Larvik, 28.05.2021 
 
 

Høringsuttalelse: Tilskudd til idretts- og friluftsorganisasjoner 2022 
 
Viser til digitale fordelingsmøter og oversendelse av høringsutkast den 10.05.2022, med endelig 
versjon av 28.5.2022. 
 
Tilskudd til idretts- og friluftsorganisasjoner fordeles ut i fra en totalsum på kr. 9 600 000, -. I tillegg 
er det avsatt kr. 228 245,- i Fiskefond. 
 
Larvik idrettsråd har behandlet forslag til fordeling, og vårt endelige forslag til fordeling er i tråd med 
siste gjennomgang. Tildelingen støtter gjeldende retningslinjer for tilskudd og fordelingsprinsipper. 
 
54 av 60 idrettslag har søkt om driftstilskudd. 49 av disse har rapportert inn brutto driftskostnader på 
tilsammen kr. 83 millioner. Driftstilskuddet fra Larvik kommune utgjør gjennomsnittlig 11 % av de 
innrapporterte driftskostnader. Larvik Håndballklubb er ikke med i denne tilskudds fordelingen.  
 
Idretten er tildelt kr. 9 027.800 - millioner. Av disse er kr. 50.000, - øremerket idrett for personer med 
funksjonsnedsettelse. Ca. 6,8 millioner (75 % av potten) er fordelt til drift av idrettslagseide anlegg. 
Aktivitetsstøtte/hodestøtte for medlemmer under 20 år er satt til kr. 333,- pr. medlem og utgjør ca. 
1,7 millioner (18 % av potten).  Dette er redusert fra kr. 350,- i 2021. 
 
Vi har i samråd med kommunen valgt å avvise de fleste av søknadene om tilskudd til anleggstiltak 
som ikke er spillemiddelberettigede (B), samt søknader innenfor kategori A, spesielle tiltak. Dette 
skyldes at den totale rammen ikke dekker de reelle kostnaden i forhold til drift, samt at enkelte 
søknader likevel er spillemiddelberettiget.  
 
Fordelingen av driftstilskudd er i hovedsak gjort i forhold til en vurdering av søknader opp mot 
faktiske driftsutgifter for idrettslagseide anlegg. 
 
Som tidligere nevnt er Larvik idrettsråd bekymret i forhold til den negative utviklingen av 
driftstilskuddet. 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 indeksjustert hvert år.  
 
Hvert år kommer det nye idrettslag og idrettsgrener til Larvik. Idretten opprettholder sine tilbud 
innenfor de til enhver tid gjeldende retningslinjer. 
 
Medlemstallene pr. 31.12.2021 er lagt til grunn for tildeling av aktivitetsstøtte/hodestøtte. Vi har 
hatt en grundig gjennomgang i forhold til rapportering av medlemstall og søknader, og kommunen 
har oppfordret klubber om å søke om spillemidler til anlegg, der dette viser seg å være aktuelt. 
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Antall medlemmer pr. 31.12.2021 var 12390. Det har vært 2 tøffe år for frivilligheten med hensyn til 
pandemi, sviktende aktivitetstilbud og frafall av medlemmer som utgjør totalt 11 % siden 2018. 
 
De 3 siste årene har driftstilskuddet vært uendret. I 2019 ble det tilført en ekstra Lardal-pott på kr. 
418.000, -. Til sammenligning var driftstilskuddet i 2018 kr. 9 962 000, -, pluss en ekstra Lardal-pott 
på kr. 262 000, -. Foreningene i Lardal hadde også gratis halleie, men fra 2019 har også idrettslagene i 
Lardal betalt halleie. Fra 2021 er også tilskuddet til Borgen skianlegg tatt ut, dette utgjorde kr. 
75.000, - i kommunalt tilskudd (indeksregulert) og kr. 500.000, - i tilskudd fra fylkeskommunen. 
 
Forventningen om at Lardal-idretten ikke skulle berøres negativt i forhold til kommune-
sammenslåingen er ikke innfridd. Dette fører igjen til at alle idrettslagene blir berørt når ostehøvel-
prinsippet tas i bruk ved fordeling av potten.  
 
Status spillemidler 
I januar 2022 ble det det sendt inn 68 søknader om spillemidler fra Larvik, kostnadsberegnet til 153,7 
millioner. 30 ordinære og 38 nærmiljøanlegg har søkt om til sammen 32,6 millioner i spillemidler.  
Herav 26 spillemiddelsøknader/20 nye fra idrettslag, som søker om 10,9 millioner i spillemidler. Total 
er disse kostnadsberegnet til 39,9 millioner - hvorav 11 stk. gjelder rehabilitering av eksisterende 
anlegg (42 %).  
 
25 av 68 anlegg får tildelt 13,7 millioner i spillemidler i juni 2022, herav 2 idrettslagseide anlegg.  Det 
er nå 1 års etterslep på nærmiljøanlegg og 2 års etterslep på ordinære anlegg. Kommunale anlegg har 
1 års estimert etterslep. 
 
Kostnadene fordeler seg med ca. 1/3-del på kommune, idrettslag og spillemidler. Spillemidler og 
moms kan idrettslagene forskuttere via eksisterende kommunalt fond, mens kommunal 
medfinansiering må de forskuttere.  
 
Kommunal medfinansiering 
P.t. er det ca. 6 års etterslep på kommunal medfinansiering, kr. 11.675.00, -. 
 
For hver krone kommunen bidrar med til idretten, får de mellom kr. 6-8 tilbake! 
 
Vi ber om at rammen for driftstilskudd økes fra kr. 9,6 millioner til kr. 10,5 millioner slik at vi er 
tilbake til samme tilskuddsramme som i 2018, samt at tilskuddene til lag- og foreninger indeks-
justeres. 
 

 
 

 
Vennlig hilsen 
Ann-Kristin Aanstad 
 
for Larvik Idrettsråd 
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