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Høring: Søknader om kommunal medfinansiering ifbm. Strategidokumentet 
2023-2026 
 
Viser til møter 21. oktober og 1. november, samt e-post 10. november med prioritert liste over 
søknader om kommunal medfinansiering ifbm. Strategidokumentet 2023-2026. 
 
Vi har i utgangspunktet fulgt samme prioriteringer som vi har gjort i forhold til søknadene fra 
tidligere år.  
 
Finansiering av idrettsanlegg er hovedsakelig basert på en tredelt løsning: 
Spillemidler, kommunal medfinansiering og egenfinansiering. 
 
P.t. er det søkt om 54,8 millioner i medfinansiering fordelt på 45 anlegg, hvorav 49,7 millioner til 41 
idrettslagseide anlegg. 4 av disse søknadene har mottatt spillemidler i 2020 og 2022. 41 søknader 
venter på 37,5 millioner i spillemidler. Total anleggskostnad er foreløpig beregnet til 182 millioner. 
 
Status fond for forskuttering av spillemidler og merverdiavgiftkompensasjon, ref. KST sak 199/16: 
Det er p.t. minimum 4 års etterslep på spillemiddelsøknader. Larvik kommune er sikret en rask 
tilbakebetaling fra idrettslagene. Estimert maksimumsbehov for forskuttering fra fondet ut i fra antall 
spillemiddelsøknader er over 70 millioner. Vi er derfor svært fornøyde med at fondet ble økt til 20 
millioner i år. 
 
Kommunal medfinansiering: 
Fra 2023 er etterslepet på den kommunale medfinansiering er ca. 21 år - med dagens nivå på 
investeringstilskuddet på 2 mill. pr. år.  
 
Takket være politikernes beslutning om å bevilge kr. 11,7 millioner i kommunestyret den 15. juni, sak 
108/22, er dagens etterslep innhentet. Disse midlene dekker inn etterslepet for 33 anlegg. Det er i 
hovedsak nye spillemiddelsøknader fra 2022 som nå venter på kommunal medfinansiering, forutsatt 
at disse søknadene blir godkjent ved den endelige behandlingen i fylkeskommunen juni 2023. Dette 
er helt fantastisk, og gode nyheter for lag og foreninger som har planer om å vedlikeholde 
eksisterende anlegg og utvikle nye anlegg. 
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Vi ber igjen om at det vurderes en opptrapping av investeringstilskuddet. Finansiering av 
idrettsanlegg er basert på et spleiselag mellom 3 parter. I påvente av kommunal medfinansiering må 
idrettslagene ta opp dyre lån, eller utsette utbyggingen. Når spillemidlene blir tildelt må anlegget 
realiseres i løpet av 2 år. Renteutgifter som påløper som følge av 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.  
 
3 av anleggene er svært kostnadskrevende anlegg til en samlet estimert kostnad på kr. 132 millioner, 
som søker om 24,7 millioner i spillemidler og 38,3 millioner i medfinansiering. Ser vi bort fra disse vil 
det fortsatt bli nytt etterslep fra 2023, og investeringsbeløpet på 2 millioner pr. år bør som nevnt økes 
betydelig. 
 
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. Larvik Turn og IF jobber fortsatt med 
planene om ny friidrettshall, og håper å kunne presentere en ny rimeligere løsning innen 2023. 
 
Når det gjelder søknaden om Ishall har det ikke kommet fram nye momenter i forhold til beliggenhet.  
Det er flere idrettslag som venter på avklaring i forhold til anlegg: Motorsport, Skyting, Vannski er i 
dialog med kommunen for å finne egnede arealer. Det er store forventninger til arbeidet med 
etterbruken av E18 og Månejordet, vi ser fram til å delta inn i dette prosjektet. 
 
Tiltak mot spredning av mikroplast fra kunstgressbaner jobbes det med. Her er vi glade for at det ble 
bevilget friske midler. Kr. 825 000,- fordeles mellom aktuelle idrettslag. Det er ikke etablert nye 
nasjonale tilskuddsordninger så langt. 
 
Driftstilskuddet til idrettslagene er ikke justert ift. årlig prisstigning, mens kommunens 
betalingssatser for utleie økes hvert år. Potten for driftstilskudd bør minimum økes tilsvarende. 
 
 
Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid til det beste for idretten i Larvik. 
 
 
Vennlig hilsen 

(sign) 
Ann-Kristin Aanstad 
for Larvik Idrettsråd 
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