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Høring: Søknader om kommunal medfinansiering ifm. Strategidokumentet 
2022-2025 
 
Viser til e-post 2. og 3. november 2021 med prioritert liste over søknader om kommunal 
medfinansiering ifm. Strategidokumentet 2021-2025. 
 
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 37 søknader, som venter på totalt 30,6 millioner i 
spillemidler og ca. 32,2 millioner kommunal medfinansiering.  
 
5 av disse søknadene har mottatt 3,1 millioner i spillemidler i 2020, og 1 har mottatt kommunal 
medfinansiering fra siste ekstrabevilgning, ref. KST sak 187/20 hvor det ble gitt en ekstra bevilgning 
på totalt 7,9 millioner for å komme ajour med etterslepet på kommunens medfinansiering til 
idrettsanlegg. Disse midlene dekket inn etterslepet for 12 anlegg! I tillegg til ekstrabevilgningen på 
ca. 2 millioner til ytterligere 4 anlegg ref. sak KST 040/20. Det gjenstår nå 5 anlegg og 2,6 millioner i 
medfinansiering for søknader fra 2019, og 6 anlegg med 3,8 millioner fra 2020. Vi er svært fornøyd 
med politikernes klare prioritering og innsats. 
 
For å realisere disse 37 anleggene innen rimelig tid må idrettslag forskuttere og lånefinansiere store 
deler av kostnadene. Total anleggskostnad her er ca. kr. 122 millioner. 
 
Det er rekordmange søknader i år, noe som vi mener har klar sammenheng med ovennevnte 
investeringstilskudd. Rehabilitering utgjør ca. 40 % av søknadene. Når etterslepet reduseres våger 
idrettslagene igjen å investere i anleggsutvikling til det beste for Larviks barn og unge. 
 
Status fond for forskuttering av spillemidler og merverdiavgiftkompensasjon, ref. KST sak 199/16: 
Det er p.t. minimum 5 års etterslep på spillemiddelsøknader. Larvik kommune er sikret en rask 
tilbakebetaling fra idrettslagene. Estimert maksimumsbehov for forskuttering fra fondet er nå ca. 52 
millioner. 
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Kommunal medfinansiering: 
Etterslepet på den kommunale medfinansiering er ca. 16 år - med dagens nivå på 
investeringstilskuddet på 2 mill. pr. år.  
 
Vi ber igjen om at det vurderes en opptrapping av investeringstilskuddet. 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 reelle merkostnader for idrettslagene. 
 
Anleggsutvikling = Byutvikling 
Som nevnt i tidligere uttalelser ser vi et økende behov for å behandle de kostnadskrevende 
anleggene særskilt, da disse båndlegger midlene i svært mange år både med hensyn til spillemidler 
og kommunal medfinansiering.  
 
Idrettslag risikerer store forsinkelser på realisering av sine planer, da forskuttering av kommunale 
midler ikke kan gis lånegaranti, ref. Lovisenlund Arena som søkte om 50,7 millioner i kommunal 
medfinansiering i 2020. Denne søknaden er ikke fornyet p.t. 
 
Når det gjelder søknaden om Ishall og arbeidet den nystartede klubben har lagt bak seg på kort tid, 
er vi mektig imponerte. Idrettsrådet mener Torstrand/ Fram er en veldig egnet beliggenhet. Et slik 
anlegg vil være positivt for mange brukere, skoler, barnehager og også for Fram som forening, men 
det er viktig at det lages en helhetlig plan for utviklingen av området. Størrelse og plassering bør 
være slik at det blir rom for flest mulige brukergrupper i hallen, samtidig som det bør vurderes å få 
plass til en utvendig isflate/kunstgressbane som er stor nok til å tilfredsstille kravene til spillemidler 
og dekker et behov fra skøytemiljøet og fotballmiljøet.  
 
I tillegg er det flere idrettslag som venter på avklaring i forhold til anlegg. 
Motorsport, Skyting, Vannski er i tett dialog med kommunen for å finne egnede arealer. 
Bordtennis og Bueskyting har meldt inn sine behov – for å nevne noen. Etterbruken av E18 og 
Månejordet gir nye muligheter. 
 

Utvikling av og investering i idrettsanlegg er et viktig virkemiddel i byutviklingen, og vi ser 
fram til å delta i et framtidig anleggsutvalg. 
 
Tiltak mot spredning av mikroplast fra kunstressbaner må på plass. Forurensingsforskriften kapittel 
23A gir nye økonomisk utfordringer, uten at det har kommet på plass nye tilskuddsordninger.  
 
Driftstilskuddet til idrettslagene er ikke justert ift. årlig prisstigning, mens kommunens 
betalingssatser for utleie økes med 2,5 - 3 % hvert år. Potten for driftstilskudd bør minimum økes 
tilsvarende. 
 
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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