
 

 

Kulturavdelingen 
Postboks 2020 
3255 Larvik 

Besøksadresse: 
Hammergata 15, Larvik 

Telefon 33 17 10 00 
postmottak@larvik.kommune.no 
Org.nr.: 918 082 956 

Svar på søknad om tilskudd til idrett- og friluftslivsorganisasjoner 2022 

Virksomhet Kultur og idrett har i dag fattet vedtak om tildeling av kommunalt tilskudd til lag 

og foreninger innen idrett- og friluftslivsfeltet for 2022. Vi viser til vedtaket og 

fordelingslisten vedlagt. 

 

Utbetaling av tilskudd 

 Innvilget driftstilskudd (se kolonnene som gjelder generelt 

driftstilskudd/medlemsstøtte og/eller tilskudd til drift av egne eide anlegg) utbetales 

etter klagefristens utløp, til kontonummeret som den enkelte søker har oppgitt i sin 

søknad. (Eventuelle forskuddsbetalinger blir trukket ifra.)  

 

 Oppstartstilskudd utbetales på bakgrunn av innsendt dokumentasjon på registrering 

Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret. 

 

 Tilsagn om tilskudd til særskilte tiltak (se kolonnene som gjelder tiltak A-G), samt 

tilskudd til nærmiljøanlegg, utbetales i etterkant av gjennomføring, og så snart et 

regnskap og en kort rapport for tiltaket er levert. Dokumentasjonen sendes til 

silje.therese.stromberg@larvik.kommune.no. 

Frist for å sende inn tiltaksrapport og regnskap er 1. november 2021.  

 

Klageadgang 

Etter forvaltningsloven §§ 28 og 29 kan dette vedtaket påklages innen 3 uker fra du mottok 

vedtaket. Av klageteksten skal det fremgå hvilket vedtak det blir klaget på, og hvilken 

endring som ønskes i det påklagede vedtak. Klagen bør være begrunnet. Du har, med noen 

unntak, rett til å se dokumentene i saken. Dette følger av forvaltningsloven §§ 18 til 19. 

Rette klageinstans er Utvalg for klagesaker. Klagen skal sendes til 

postmottak@larvik.kommune.no / Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik. Merk 

forsendelsen med «arkivsak 22/1260». Kommunen kan gi nødvendig råd og veiledning, jf. 

forvaltningsloven § 11. 

 

 Kultur og idrett 
Kulturavdelingen 

Saksbehandler 
Deres ref. 
Vår ref. 
Arkiv 
Vår dato 
Deres dato 

Silje Therese Strømberg 
 
22/59071 
22/1260 
30.05.2022 
 Til søkere 

 
 
  

 
 

  Melding om vedtak 
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Med hilsen 

Silje Therese Strømberg 

Konsulent 

33 17 10 00 / 98 23 19 47 / silje.therese.stromberg@larvik.kommune.no 

Dette dokumentet er ekspedert uten manuell signatur 

 
Vedlegg: 

Dok.nr Tittel på vedlegg 

1213753 Vedtak av 30.05.22  

1213756 Fordelingsliste 2022  

1213754 Retningslinjer for tildeling  

1213755 Høringsuttalelse fra Larvik Idrettsråd 2022  

 

 

 

 


