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Høring: Søknader om kommunal medfinansiering ifm. Strategidokumentet 
2021-2024 
 
Viser til e-post 06.11.2020 med prioritert liste over søknader om kommunal medfinansiering ifm. 
Strategidokumentet 2021-2024. 
 
Vi har fulgt samme prioriteringer som vi har gjort i forhold til søknadene fra tidligere år, og støtter 
prioriteringen, slik den foreligger fra Larvik kommune. 
 
Finansiering av idrettsanlegg er hovedsakelig basert på en tredelt løsning: 
Spillemidler, kommunal medfinansiering og egenfinansiering. 
 
Idrettslagene i Larvik har p.t. utestående 25 søknader, som venter på totalt 28,5 millioner i 
spillemidler og 67,7 millioner kommunal medfinansiering. 16 av disse søknadene har mottatt 14,5 
millioner i spillemidler i perioden 2017-2020. For å realisere disse anleggene innen rimelig tid må 
idrettslag forskuttere og lånefinansiere store deler av kostnadene. Total anleggskostnad for disse 
anleggene er kr. 209,5 millioner. 
 
Etterslepet på den kommunale medfinansiering er ca. 34 år - med dagens nivå på 
investeringstilskuddet på 2 millioner pr. år.  
 
Status fond for forskuttering av spillemidler og merverdiavgiftkompensasjon, ref. KST sak 199/16: 
Det er p.t. 4-5 år etterslep på spillemiddelsøknadene for ordinære anlegg, og 7-8 år for 
nærmiljøanlegg. Larvik kommune er sikret en rask tilbakebetaling fra idrettslagene. Estimert behov 
for forskuttering fra fondet er nå ca. 62,4 millioner. 
 
Kommunal medfinansiering: 
Ved behandling av Årsregnskap 2019, KST sak 040/2020 13. mai, ble det gjort en tilleggsbevilgning på 
kr. 2.376.600,- til 5 idrettslagseide anlegg. Da de reelle kostnadene ble endret for 3 av søknaden, ble 
denne utbetalingen i realiteten redusert med kr. 368.600,- ift. intensjonen. Det var ikke mulig å 
benytte disse midlene fritt til andre søknader, da tilskuddet var øremerket pr. anlegg. Disse 
anleggene var ikke øverst på den prioritert listen. Det var IF Fram som stod øverst på listen. 
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Når det gjelder søknaden fra IF Fram ble følgende forslag fremmet: «Framparken klubbhus har søkt 
kr 5 325 000 til garderober, lager og aktivitetssal. En søknad kommunen stiller seg positiv til og som 
vil bli vurdert i forbindelse med budsjett behandlingen høsten 2020».  
 
Vi mener det er viktig å holde fast ved denne intensjonen fra 13.5. Det vil her kun være behov for en 
tilleggsbevilgning på kr. 1.371.600,- , da IF Fram fikk første delutbetaling februar 2020 – og står på 
prioritert liste som mottaker av neste 2 millioner pr. 01.01.2021.  
 
Det er ønskelig at en tilleggsbevilgning gis ihht. prioritert liste, med en samlet sum – slik at 
eventuelle søknader som er endret eller trukket underveis ikke påvirker utfallet av en slik 
tilleggsbevilgning.  
 
Som nevnt i vårt høringssvar ifbm. prioritering av spillemidler for 2021, så ser vi et økende behov for 
å behandle de kostnadskrevende anleggene særskilt, da disse båndlegger midlene i svært mange år 
både mht. spillemidler og kommunal medfinansiering. 
 
Vi ber igjen om at det vurderes en opptrapping av investeringstilskuddet. Nivået på dagens tilskudd 
nå er 67,7 millioner. Finansiering av idrettsanlegg er basert på et spleiselag mellom 3 parter. Andelen 
fra kommunen uteblir og må mellomfinansieres av idrettslagene selv. Renteutgifter som påløper for 
den manglende kommunale medfinansiering bør tilbakebetales i forhold til den reelle merkostnaden 
for idrettslagene. 
 
Kommunedirektørens forslag til innsparinger: 
Reduksjon i tilskudd til idrettslag på kr. 500.000,-. I tillegg har vi blitt forespeilet at det ikke vil bli 
undervarme på Månejordet i vintersesongen 2020/2021. Estimert innsparing er her kr. 500.000,-. Her 
mener vi idrettslagene bli urimelig hardt rammet, med en forventet innsparing på 1 million. 

 
Driftstilskuddet til lag og foreninger er ikke justert ift. årlig prisstigning. Dette må vel kunne sies å 
være en generell årlig innsparing, i og med at kommunens betalingssatser for utleie økes med 2,5-3 
% hvert år. Vi merker oss at dette ligger inne i vedtatt budsjett fra 2022, ref. KST 293/18 Post 27 
Indeksregulering av ramme lag og foreninger. 
 
Når undervarmen ikke benyttes vil dette føre til at kunstgressbanen må saltes gjennom hele 
vintersesongen. Dette vil kreve økt innsats fra driftspersonale både ift. overvåkning av temperatur og 
bruk av maskiner. Vi savner en kalkyle over de reelle kostnadene for driften med og uten 
undervarme. Hva vil den reelle innsparingen dreie seg om?  Det er også fare for at saltet kan tette 
dreneringen under banen. Undervarmen er gassdrevet og helautomatisert. Idrettslagene som er 
faste leietakere, ønsker at det prioriteres undervarme i januar og februar som et minimum.  
 
Vi ser fram til et fortsatt godt og konstruktivt samarbeid til det beste for idretten i Larvik. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
(sign) 
Ann-Kristin Aanstad 
for Larvik Idrettsråd 
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